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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

2244ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 13 de Novembro de 
2002, com alterações à deliberação da minuta nos 
pontos 21 e 25 relativamente aos valores 
deliberados. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

14ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Proposta, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 
68.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, a alteração 
orçamental constante na informação n.º 
18/GP/CG/2002 de 2002.11.25. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 

15ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Décima quinta alteração orçamental, nos termos 
dos mapas apresentados pelo serviço, que farão 
parte integrante da acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

CALENDARIZAÇÃO 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA 

 

 
 

ALTERAÇÃO DA CALENDARIZAÇÃO 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA 

 
Alteração da calendarização das reuniões da 
Câmara Municipal de Odivelas para o mês de 
Dezembro de 2002, nos termos propostos pela 
informação n.º 90/DJAG/02 de 2002.11.25, segundo 
a qual serão anuladas as reuniões marcadas para 
os dias 11 e 27, passando a vigorar a seguinte 
calendarização: 
 
- Reunião ordinária - dia 6 de Dezembro; 
- Reunião Ordinária Pública - dia 18 de Dezembro. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

FUNDO DE MANEIO 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Reforço da verba referente ao fundo de maneio 
para o Departamento de Recursos Humanos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
93/SEC/CE72002 de 2002.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
Constituição de um fundo de maneio para o 
Departamento Jurídico e de Administração Geral no 
valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) e 
designação do Director desse Departamento como 
responsável pelo fundo, sendo que a utilização e 
gestão do fundo de maneiro deve obedecer ao 
regulamento aprovado na 6.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas realizada em 
2002.03.02 (publicado no Boletim Municipal das Deliberações 

e Decisões n.º 8/2002, páginas 8 a 10). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CID ADÃO, ODIVELAS EM ACÇÃO 

 
Pagamento aos formadores da acção de formação 
de professores levada a cabo no âmbito do 
Programa de Educação Ambiental “Cid Adão, 
Odivelas em Acção”, do valor de €2.417,12 (dois 
mil, quatrocentos e dezassete euros e doze 
cêntimos), nos termos propostos pela informação 
n.º 201/DA/02 de 2002.11.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTOS ESCOLARES NA ÁREA DA 
“EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA” 

 
Proposta de apoio aos projectos escolares na área 
da “Educação, Sociedade e Cidadania”, no âmbito 
do programa “Melhor Ensino, Mais Educação, 
Melhor Qualidade de Vida”, destinado às Escolas 
do Ensino Básico, Secundário e Profissional da 
rede pública, para o ano lectivo 2002/2003, nos 
termos da informação n.º 684/DSC/DE/SPEP/02 de 
2002.11.05. 

 
“Normas de Candidatura 

 
1. Poderão candidatar-se as Escolas de Ensino 
Básico, de Ensino Secundário e Profissional da 
rede pública da área geográfica do Município de 
Odivelas. 
 
2. O projecto a ser apoiado deverá necessariamente 
ser enquadrado pelo Projecto Educativo de Escola e 
pelo Plano Anual de Actividades e outros 
documentos relativos à organização do processo 
educativo. 
 
3. Neste âmbito poderão ser apresentados projectos 
escolares sobre diversas temáticas: Educação 
Ambiental, Educação para a Defesa do 
Consumidor, Educação para os Direitos Humanos, 
Educação para o Exercício da Cidadania, educação 
Intercultural / Multicultural, Educação para o 
Património Cultural, Educação para a Prevenção 
Rodoviária, Educação para a Saúde, entre outras. 
 

4. O formulário de candidatura deverá ser 
integralmente preenchido e assinado pelo 
Coordenador e pela Direcção / Conselho Educativo 
da Escola. 
 
5. Só será financiado um projecto por escola, por 
ano lectivo. 
 
6. O apoio ao projecto poderá ser financeiro e/ou 
material e/ou logístico. Para além do apoio da 
Autarquia que é subsidiário, a escola deverá 
requerer apoios a outras organizações de modo a 
viabilizar o projecto. 
 
7. Se o projecto for subsidiado pela Câmara 
Municipal de Odivelas, será necessário apresentar 
uma justificação das despesas efectuadas 
juntamente com o relatório final do projecto, pelo 
que deverão ser guardados todos os comprovativos 
de despesas. 
 
8. Após a recepção da candidatura os Técnicos da 
Câmara Municipal de Odivelas responsáveis pela 
apreciação e pelo acompanhamento do projecto, 
poderão ter necessidade de se deslocar à escola ou 
de convocar reuniões com os docentes 
coordenadores do projecto, para clarificação de 
alguns aspectos e/ou recolha de dados 
complementares. 
 
9. A apreciação das candidaturas pela Câmara 
Municipal de Odivelas terá em consideração os 
seguintes critérios: 
 
● Articulação do Projecto Escolar com o Projecto 
Educativo de Escola e com o Plano Anual de 
Actividades da Escola; 
● Clareza e precisão na apresentação do projecto; 
● Pertinência do projecto (relação entre a situação 
problemática identificada e a estratégia de 
aprendizagem e intervenção proposta); 
● Inovação nas estratégias apresentadas; 
● Definição dos objectivos específicos que se 
pretendem alcançar com a execução do projecto; 
● Explicitação do plano de acção e calendarização 
das actividades a desenvolver ; 
● Número de intervenientes e de beneficiários do 
projecto; 
● Duração e continuidade do projecto; 
● Ligação ao maio sociocultural de âmbito concelhio; 
● Parcerias com outras escolas ou instituições 
locais; 
● Disponibilidade da escola em participar em 
iniciativas que a Câmara Municipal de Odivelas 
venha a organizar nesta área. 
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10. Os projectos que no âmbito deste processo de 
candidatura, forem apoiados pela Câmara Municipal 
de Odivelas, através da Divisão de Educação, ficam 
sujeitos a uma avaliação anual, cujo registo deverá 
obedecer aos parâmetros definidos em formulário 
próprio, a enviar a esta Divisão até 30 de Julho. A 
falta de apresentação do relatório de Avaliação ou a 
inexactidão das informações prestadas, terão 
implicações em candidaturas futuras. 
 
11. Calendarização: 
● A escola deve enviar a sua candidatura à Câmara 
Municipal de Odivelas até 15 de Janeiro de 2003. 
● A apreciação das candidaturas pela Divisão de 
Educação ocorre até 28 de Fevereiro de 2003. 
● A formalização /comunicação às escolas do apoio 
concedido pela Câmara será efectuada até 31 de 
Março de 2003. 
 
12. O formulário de candidatura, acompanhado de 
um ofício da Direcção da Escola deverá ser enviado 
através do correio para o serviço de expediente: 
Câmara Municipal de Odivelas 
A/C de Divisão de Educação 
Rua Vasco Santana n.º 21 A 
2675-876 Ramada” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTOS DE GEMINAÇÃO 
E INTERCÂMBIO ESCOLAR 

 
Proposta de apoio aos Projectos de Geminação e 
Intercâmbio Escolar, no âmbito do programa 
“Melhor Ensino, Mais Educação, Melhor Qualidade 
de Vida”, destinado às Escolas do Ensino 
Secundário da rede pública, para o ano lectivo 
2002/2003, nos termos da informação n.º 
685/DSC/DE/SPEP/02 de 2002.11.05 e de acordo 
com o regulamentado pelo Ministério da Educação 
através do Despacho n.º 28/ME/91. 

 
“Normas de Candidatura 

 
1. O formulário de candidatura destina-se a escolas 
do Ensino Básico e Secundário da rede pública da 
área geográfica do Concelho de Odivelas, que 
desenvolvam Projectos Escolares de Geminação e 
Intercâmbio aprovados pelo Ministério da Educação 
e que tenham garantia da comparticipação de 
outras medidas dos fundos comunitários. 
 

2. Cada Escola só poderá apresentar apenas uma 
candidatura anual para a realização de um projecto. 
 
3. O formulário de candidatura deverá ser 
integralmente preenchido e assinado pelo 
Coordenador do Projecto e pela Direcção da Escola 
/ Conselho Executivo. 
 
4. A escola deverá fundamentar a relação do 
Projecto de Intercâmbio com o Projecto Educativo 
da Escola, e anexar ao formulário de candidatura 
uma cópia do Projecto Educativo da Escola. 
 
5. Esta candidatura diz respeito apenas ao presente 
ano lectivo. 
 
6. O apoio ao projecto poderá ser financeiro e/ou 
material e/ou logístico. Salienta-se que para além 
do apoio da Autarquia que é subsidiário, a escola 
deverá apresentar documentos que comprovem a 
provação do Ministério da Educação e garantia de 
financiamento de outras medidas de fundos 
comunitários para a execução do projecto. 
 
7. Se o projecto for subsidiado pela Câmara 
Municipal, será necessário apresentar uma 
justificação das despesas efectuadas juntamente 
com o relatório final do projecto, pelo que deverão 
ser guardados todos os comprovativos de 
despesas. 
 
8. Após a recepção do projecto, os Técnicos do 
Município responsáveis pela apreciação da 
candidatura e pelo acompanhamento do projecto, 
poderão ter necessidade de se deslocar à escola ou 
de convocar reuniões com os docentes 
coordenadores do projecto, para clarificação de 
alguns aspectos e/ou recolha de dados 
complementares. 
 
9. Na apreciação das candidaturas serão tidos em 
consideração os seguintes critérios: 
 
● Articulação com o Projecto Educativo de Escola, 
com o Plano de Actividades e o Projecto Curricular 
de Escola, de acordo com os princípios orientadores 
da organização e gestão curricular dos ensinos 
básico e secundário preconizados pelo Ministério da 
Educação; 
● Clareza e precisão na apresentação do projecto; 
Pertinência do projecto (relação entre a situação 
problemática identificada e a estratégia de 
intervenção proposta); 
● Inovação nas estratégias apresentadas; 
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● Definição dos objectivos específicos que se 
pretendem alcançar com a execução do projecto; 
● Explicitação do plano de acção e calendarização 
das actividades a desenvolver; 
● Número de intervenientes e de beneficiários do 
projecto; 
● Duração e continuidade do projecto; 
● Ligação ao meio sociocultural de âmbito concelhio; 
● Parcerias com outras escolas ou instituições 
locais; 
● Disponibilidade da escola em participar em acções 
de divulgação e troca de experiências que a 
Câmara Municipal venha a organizar nesta área. 
 
10. Calendarização: 
 
● A escola deve enviar a sua candidatura até 15 de 
janeiro de 2003. 
● A apreciação das candidaturas pela Divisão de 
Educação ocorre até 28 de Fevereiro de 2003. 
● A formalização/comunicação às escolas do apoio 
concedido pela Câmara Municipal de Odivelas será 
efectuada até 31 de Março de 2003. 
 
11. O formulário de candidatura, acompanhado de 
um ofício da Direcção da Escola deverá ser enviado 
através do correio para o serviço de expediente: 
Câmara Municipal de Odivelas 
A/C de Divisão de Educação 
Rua Vasco Santana n.º 21 A 
2675-876 Ramada” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA 
 

Proposta de apoio aos projectos apresentados 
pelos Jardins de Infância, nos termos expressos na 
informação n.º 687/DSC/DE/SPEP/02 de 
2002.11.04 e de acordo com a Lei Quadro da 
Educação Pré-Escolar. 

 
“Normas de Candidatura 

 
1. O formulário de candidatura destina-se aos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede 
pública, inseridos na área geográfica do Município 
de Odivelas, que pretendam desenvolver um 
projecto onde estejam inseridas várias actividades 
orientadas para uma ou mais áreas, 
correspondendo a necessidades detectadas nos 
alunos. 
 

2. A candidatura deverá ser efectuada através do 
preenchimento integral de um formulário (anexo 2), 
subscrito pelo(a) coordenador(a) do projecto e pelo 
responsável pela direcção do Jardim de Infância 
(caso não coincidam). 
 
3. A candidatura tem a validade de um ano lectivo, 
pelo que os Estabelecimentos de educação Pré-
Escolar que se candidataram no ano anterior com 
um projecto de continuidade e pretendam obter 
apoio financeiro e/ou logístico no presente ano 
lectivo, deverão apresentar uma nova candidatura. 
Por esta razão considerar-se-ão as acções a 
desenvolver e os objectivos a atingir, elencados na 
candidatura, como referentes apenas ao ano de 
2002/2003. 
 
4. Cada Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 
só poderá apresentar uma candidatura por ano 
lectivo. 
 
5. O apoio ao projecto poderá ser de cariz financeiro 
e/ou logístico, após devida avaliação, pelo que para 
além do apoio disponibilizado pelo Município, cada 
Estabelecimento de Educação poderá requerer 
apoios suplementares a outras organizações. 
 
6. Se o projecto for subsidiado pelo Município, será 
necessário apresentar a justificação das despesas 
efectuadas pelo Jardim de Infância, através de 
comprovativos dessas mesmas despesas (em 
anexo ao relatório de avaliação a ser apresentado 
no final do ano lectivo). 
 
7. Após a recepção do formulário de candidatura, os 
técnicos do Município responsáveis pelo seu 
acompanhamento, poderão ter necessidade de se 
deslocar ao Estabelecimento Educativo ou de 
convocar reuniões com as educadoras 
responsáveis pela coordenação do projecto, para 
clarificação de alguns aspectos e/ou recolha de 
dados complementares. 
 
8. Os projectos dos Jardins de Infância deverão ser 
integrados no Projecto Educativo dos respectivos 
Estabelecimentos. 
 
9. Na apreciação das candidaturas serão 
considerados os seguintes critérios: 
 
a) Clareza e precisão no preenchimento de todos os 
campos que constam no formulário de candidatura; 
b) Adequação das acções a desenvolver aos 
objectivos definidos; 
c) Frequência e duração das acções a desenvolver; 
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d) Originalidade e criatividade do projecto; 
e) Inovação das estratégias apresentadas; 
f) Número de alunos envolvidos no projecto; 
g) Número de educadores/professores dinamizadores; 
h) Implicação de outras instituições no projecto; 
i) Ligação e divulgação à comunidade envolvente; 
j) Disponibilidade do estabelecimento educativo 
para participação de acções de divulgação e troca 
de experiências que o Município venha a organizar 
nesta área. 
 
10. Calendarização: 
 
a) O Estabelecimento de Educação deverá enviar a 
sua candidatura até 15 de Janeiro de 2003. 
b) A apreciação das candidaturas pelos técnicos do 
Município ocorre até 28 de Fevereiro de 2003. 
c) A formalização/comunicação aos Jardins de 
Infância do apoio concedido pelo Município é feita 
até 31 de Março de 2003. 
 
11. O formulário de candidatura, acompanhado de 
um ofício da Direcção do Jardim de Infância, deverá 
ser enviado através do correio à Câmara Municipal 
de Odivelas e ao cuidado da Divisão de Educação, 
para o endereço seguinte: 
Câmara Municipal de Odivelas 
Rua Vasco Santana n.º 21 A 
2675-876 Ramada 
 
Para qualquer esclarecimento ou informação 
suplementar poderá contactar: 
Divisão de Educação; 
Telf. 219344690; Fax: 219344699” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACTIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Proposta de apoio a actividades desenvolvidas por 
Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
nos termos apresentados pela informação n.º 
688/DSC/DE/SPEP/02 de 2002.11.04 

 
“Normas de Candidatura 

 
1. O formulário de candidatura destina-se às 
Associações de Pais e Encarregados de Educação 
dos Estabelecimentos Educativos da rede pública 
do Concelho de Odivelas, que pretendam 
desenvolver um conjunto de actividades orientadas 

para uma ou mais áreas, correspondendo a 
necessidades detectadas nos alunos e na escola. 
 
2. A candidatura deverá ser efectuada através do 
preenchimento integral de um guião de candidatura 
(anexo 2), subscrito pelo(a) Coordenador(a) das 
Actividades, pelo Presidente da Associação de Pais 
(caso não coincidam) e pelo(a) Presidente do 
Conselho Executivo / Director da Escola. 
 
3. A candidatura tem a validade de um ano lectivo, 
pelo que as Associações de Pais que se 
candidataram no ano anterior e pretendam obter 
apoio financeiro e/ou logístico no presente ano, 
deverão apresentar uma nova candidatura. Por esta 
razão considerar-se-ão as acções a desenvolver e 
objectivos a atingir, elencados na candidatura, 
como referentes apenas ao ano lectivo de 
2002/2003. 
 
4. Cada Associação de Pais só poderá apresentar 
uma candidatura por ano lectivo. 
 
5. O apoio às actividades das Associações de Pais 
poderá ser de cariz financeiro e/ou logístico, após 
devida avaliação, pelo que para além do apoio 
disponibilizado pela Câmara Municipal de Odivelas, 
cada Associação poderá requerer apoios 
suplementares a outras organizações. 
 
6. Se houver lugar a um subsídio, será necessário 
apresentar a justificação das despesas efectuadas 
pela Associação de Pais, através de comprovativos 
dessas mesmas despesas (em anexo ao relatório 
de avaliação a ser apresentado no final do ano 
lectivo). 
 
7. Após a recepção da candidatura, os técnicos do 
Município responsáveis pelo seu acompanhamento, 
poderão ter necessidade de se deslocar ao 
Estabelecimento Educativo ou de convocar 
reuniões com responsáveis pela coordenação, para 
clarificação de alguns aspectos e/ou recolha de 
dados complementares. 
 
8. As actividades aqui propostas deverão ser 
integradas no Projecto Educativo dos respectivos 
Estabelecimentos Escolares, pelo que será 
indispensável um parecer favorável por parte 
destes. 
 
9. Na apreciação das candidaturas serão 
considerados os seguintes critérios: 
 
a) Clareza no preenchimento da candidatura; 
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b) Adequação das acções a desenvolver aos 
objectivos definidos; 
c) Frequência e duração das acções a desenvolver; 
d) Inovação das estratégias apresentadas; 
e) Número de alunos envolvidos; 
f) Número de educadores/professores colaboradores; 
g) Número de pais intervenientes; 
h) Implicação de outras instituições; 
i) Ligação e divulgação à comunidade envolvente; 
j) Disponibilidade da Associação de Pais na 
participação de acções de divulgação e troca de 
experiências que o Município venha a organizar 
nesta área. 
 
10. Calendarização: 
 
a) A Associação de Pais deverá enviar a sua 
candidatura até 15 de Janeiro de 2003. 
b) A apreciação das candidaturas pelos técnicos da 
Câmara Municipal de Odivelas ocorre até 28 de 
Fevereiro de 2003. 
c) A formalização da comunicação às Associações 
de Pais do apoio concedido é feita até 31 de Março 
de 2003. 
 
11. O guião de candidatura, acompanhado de um 
ofício da Associação de Pais, deverá ser enviado 
através do correio à Câmara Municipal de Odivelas 
e ao cuidado da Divisão de Educação, para o 
endereço seguinte: 
 
Câmara Municipal de Odivelas 
Rua Vasco Santana n.º 21 A 
2675-876 Ramada 
 
Para qualquer esclarecimento ou informação 
suplementar poderá contactar: 
Divisão de Educação 
Telf: 219344690; Fax: 219344699” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

NOVA DENOMINAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
2.º E 3.º CICLOS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Proposto dar parecer favorável à alteração da 
denominação da Escola E. B. 2.º e 3.º Ciclos da 
Póvoa de Santo Adrião para Escola E. B. 2.º e 3.º 
Ciclos Carlos Paredes, nos termos apresentados 
pela informação n.º 706/DSC/DE/SASERE/02 de 
2002.10.14 e de acordo com os Decretos-Lei n.º 
387/90 e n.º 314/97, tendo em consideração que a 
proposta apresentada pela Escola tem a 
concordância da respectiva Associação de Pais e 
da Junta de Freguesia da Póvoa da Póvoa de Santo 
Adrião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA, de 
uma comparticipação no valor de €14.313,90 
(catorze mil, trezentos e treze euros e noventa 
cêntimos), destinada à realização de obras na 
cobertura, partes comuns e fracções do edifício sito 
na Vivenda Nunes, Casal da Serra, Pontinha, 
Odivelas (com a matriz n.º 211, freguesia da 
Pontinha), nos termos propostos pela informação 
n.º 31/DMH/DPRH/SN de 2002.10.30 e de acordo 
com o Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 329-C/2000 de 
22 de Dezembro. 
 
Nos termos do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
329-C/2002, este velo corresponde a 40% da 
comparticipação a fundo perdido, sendo os 
restantes 60%, ou seja, €21.470,85 (vinte e um mil, 
quatrocentos e setenta euros e oitenta e cinco 
cêntimos) suportados pelo IGAPHE e, cabendo ao 
proprietário do prédio o pagamento de €5.752.02 
(cinco mil, setecentos e cinquenta e dois euros e 
dois cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º2.410/GI 
José Manuel Jesus Dias 
Substituição de hipoteca legal por garantia bancária 
Lote 25, Bairro das Granjas Novas, Ramada 
 
Substituição da hipoteca legal sobre o lote 25 do 
Bairro das Granjas Novas, com o Alvará de 
Loteamento n.º 1/2000/AUGI de 2000.01.31, pela 
garantia bancária n.º D000008473, emitida pelo 
Banco Nacional de Crédito Imobiliário, nos termos 
propostos pela informação n.º 76/DGU/DRLA de 
2002.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO 
DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

 
 

PROCESSO N.º 951/02/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Instalação de frio no mercado 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 
931/DEC/SM de 2002.11.26: 
 
● Delegar na Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião a competência para a realização da obra de 
instalação de frio no mercado, celebrando, para 
esse efeito, um protocolo adicional ao abrigo do 
disposto no artigo 27.º do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia. 
● Aprovar a minuta desse protocolo. 
● Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no 
valor de €4.836,29 (quatro mil, oitocentos e trinta e 
seis euros e vinte e nove cêntimos), com IVA 
incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 949/02/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Remodelação das instalações da extinta Escola 
Secundária da Póvoa de Santo Adrião 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 
930/DEC/SM de 2002.11.26: 
 
● Delegar na Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião a competência para a realização das obras 
de remodelação das instalações da extinta Escola 
Secundária da Póvoa de Santo Adrião, celebrando, 
para esse efeito, um protocolo adicional ao abrigo 
do disposto no artigo 27.º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia. 
● Aprovar a minuta desse protocolo. 
● Transferir para esta Junta os meios financeiros 
necessários para a execução da referida obra, no 
valor de €5.707,43 (cinco mil, setecentos e sete 
euros e quarenta e três cêntimos), com IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

2255ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  66  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

VOTO DE CONSTERNAÇÃO E PESAR 
 

 
 

“VOTO DE CONSTERNAÇÃO E PESAR 
 

Na noite da passada Sexta-feira, 29 de Novembro, 
um lamentável acidente de viação, ocorrido 
alegadamente por falha técnica no sistema de 
travões de um autocarro de turismo, na descida da 
Rua João Villaret, na Ramada, provocou seis 
mortos e 47 feridos. 
 
Independentemente das causas que motivaram tão 
trágico acidente, cuja análise se encontra em curso 
pelas entidades competentes para as quais alertei 
já, por escrito, o Instituto de Estradas de Portugal, 
muito para além dos prejuízos materiais, ressalta o 
triste saldo em vítimas humanas, algumas das quais 
ali terminaram o seu percurso terreno, quase no 
final de uma viagem que à partida seria de 
meditação e convívio. 
 
Face a este grave acidente que enlutou tantas 
famílias, a Câmara Municipal de Odivelas reunida 
em Reunião Ordinária, no dia 6 de Dezembro, 
delibera exarar um voto de sentidas condolências 
às famílias enlutadas e de profunda consternação 
por esta trágica ocorrência, manifestando 
igualmente a sua solidariedade às vítimas 
acidentadas que se encontram em recuperação, 
desejando para todos as rápidas melhoras e um 
feliz regresso ao seio dos seus familiares e amigos. 
 
Odivelas, 6 de Dezembro de 2002.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACTA 
 

 
 

ACTA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 27 de Novembro de 
2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRACÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO(S) A CURTO PRAZO NO ANO DE 2003 

 
Solicitar uma autorização genérica à Assembleia 
Municipal para a contracção de empréstimo ou 
empréstimos de curto prazo até ao montante de 
€3.000.000,00 (três milhões de euros) para o ano 
económico de 2003, nos termos apresentados pela 
informação n.º 58/DFA/JF/2002 de 2002.11.28 e de 
acordo com a legislação vigente, nomeadamente: a 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro nos seus artigos 
53º, n.º 2 al. d) e n.º 7 e 64º n.º 6 al. a), coma 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro e a Lei das Finanças Locais no seu 
artigo 23º n.º 6. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REVISÃO DE TAXA DE JURO APLICÁVEL 
AO CONTRATO DE MÚTUO P.E.R. 

 
Proposta de revisão da taxa de juro aplicável ao 
contrato de mútuo P.E.R. n.º 0402/000086/087/0019 
nos termos apresentados pela informação n.º 
59/DFA/JF/2002 de 2002.11.29: “(...) Aprovar a taxa 
de juro indexada à EURIBOR a 12 (doze) meses 
(Base dos 360 dias), em vigor nos últimos três dias 
úteis anteriores ao início de cada período de 
referência (e válidas para o mesmo período), 
acrescida do spread de 0,875%, com 
arredondamento para o oitavo ponto percentual 
superior. (...)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

 

PROPOSTAS 
 

 
TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA 2003 

 
Proposta de Tabela de Taxas e Tarifas para o ano 
de 2003, nos termos apresentados pela informação 
n.º 53/VMJ/2002 de 2002.11.27, com introdução de 
alteração à redacção do artigo 122º - Capítulo XII. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 

(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO DE REGULAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA HIGIENE 
E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
Projecto de Regulamento de Resíduos Sólidos e da 
Higiene e Limpeza de Espaços Públicos, de acordo 
com a proposta do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datada de 21 de Novembro 
de 2002. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PROJECTO DE REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS DE 

ESPECTÁCULOS E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS 
 

Projecto de Regulamento de Instalação e 
Funcionamento de Recintos de Espectáculos e de 
Divertimentos Públicos, de acordo com a proposta 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
datada de 21 de Novembro de 2002. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL 
DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 

 
Projecto de Regulamento Municipal da Edificação e 
da Urbanização, de acordo com a proposta do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
datada de 2 de Dezembro de 2002. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 

(Aprovada por unanimidade) 
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PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
OBRAS E TRABALHOS NA VIA PÚBLICA RELATIVOS 

À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E 
CONSERVAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 

 
Projecto de Regulamento Municipal de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativos à Construção, 
Instalação, Uso e Conservação de Infra-Estruturas, 
de acordo com a proposta do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, datada de 2 de 
Dezembro de 2002. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL 
DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

E DO MOBILIÁRIO URBANO 
 

Projecto de Regulamento Municipal de ocupação do 
Espaço Público e do Mobiliário Urbano, de acordo 
com a proposta do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datada de 2 de Dezembro de 
2002. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 

Proposta de abertura de um concurso público para 
constituição de direito de superfície em subsolo, 
tendo por objecto a concepção, construção e 
exploração de um parque público subterrâneo de 
estacionamento para viaturas ligeiras e a 
concessão da instalação e exploração de 
parquímetros numa zona de Odivelas, bem como os 
respectivos projectos de programa de concurso e 
caderno de encargos, de acordo com a proposta do 
Sr. Presidente da Câmara Municipal datada de 2 de 
Dezembro de 2002. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

ODIVELCULTUR - GESTÃO, PRODUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M. 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
E TABELA DE PREÇOS 

 
Instrumentos de gestão previsional da Odivelcultur - 
Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M. para 
os anos de 2002 e 2003 e tabela de preços para 
2003, que se publicamos em anexo (Anexo A). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

 

 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO 

NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Proposta de contrato de concessão de distribuição 
de energia eléctrica em baixa tensão na área do 
Município de Odivelas, nos termos apresentados 
pela informação n.º 95/DJAG/02 de 2002.11.27, que 
se publica em anexo (Anexo B). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

UNIDADE COMUNITÁRIA DE CUIDADOS 
PSIQUIÁTRICOS DE ODIVELAS 

 
Atribuição de um apoio à Unidade Comunitária de 
Cuidados Psiquiátricos de Odivelas através da 
cedência de transporte para sete utentes e um 
técnico, para participação destes em actividades de 
atelier que terão lugar no Centro de Artes e Ofícios 
todas as quartas-feiras, nos períodos entre: 30 de 
Outubro a 4 de Dezembro de 2002; 8 de Janeiro a 9 
de Abril de 2003 e 7 de Maio a 4 de Junho de 2003, 
nos termos propostos pela informação n.º 
369/GS/CS/02 de 2002.11.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 
€998,00 (novecentos e noventa e oito euros) à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Caneças, destinado a apoiar a realização do 
Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros 
Portugueses que ocorrerá no próximo dia 7 de 
Dezembro, de acordo com o proposto pela 
informação n.º 231/GMPC/02 de 2002.11.29. 
 
(Aprovado por unanimidade)  

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

77ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  99  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000022  
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

TAXA DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA 2003 
 

Proposto, manter a taxa da contribuição autárquica 
para o ano no valor de 1,0% nos termos 
apresentados pela informação n.º 45/DFA/JF/2002 
de 2002.10.15: 
 
“(...) A fixação da taxa para prédios urbanos é da 
responsabilidade dos municípios, podendo variar, 
nos termos do artigo 45.º da Lei n.º 52-C/96 de 27 
de Dezembro, que altera a alínea b) do n.º 1do 
artigo 16º (Taxas) do Código da Contribuição 
Autárquica, entre 0,7% e 1,3%. Compete às 
Assembleias Municipais, anualmente, deliberar 
sobre a matéria que deverá ser comunicada até 31 
de Dezembro do ano a que respeita a contribuição, 
à Direcção - Geral dos Impostos / Direcção de 
Serviços da Contribuição Autárquica. 
 
 
 

A taxa actualmente em vigor na área do Município 
de Odivelas é de 1%. Decorre da deliberação 
tomada pela C.I., na 23ª reunião ordinária, realizada 
a 13 de Novembro de 2001, emitidos que foram os 
pareceres dos Presidentes das Juntas de Freguesia 
e dos Presidentes das Assembleias de Freguesia, 
nos termos da alínea d) do n.º 1do art.º 4 da Lei 
48/99 de 16 de Junho. (...)” 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 
DO PLANO PARA 2003 

E 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

Proposta de Orçamento e Grandes Opções do 
Plano para o ano de 2003 e Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas de Freguesia. 
 

(Esta matéria carece de deliberação e aprovação da Assembleia Municipal.) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro de 2002, dá-se 
conhecimento da seguinte decisão, proferidas pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo da 
competência que lhe foi delegada pela Câmara 
Municipal: 
 
Processo n.º 201/CA-DOM - Empreitada de 
construção da 2.ª fase da EB1 n.º 3 de Caneças - 
Casal Novo. 
Despacho: Aprovação de trabalhos a mais no valor 
de €4.595,84 (quatro mil, quinhentos e noventa e 
cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal. 
Data: 2002.11.20 
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DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

“DESPACHO 129/PRES/2002 
 

Assunto: Tolerância de ponto. 
 
Como já vendo sendo habitual nesta época do ano, 
com vista à confraternização entre os trabalhadores 
do Município, realizar-se-à no próximo dia 13 de 
Dezembro, a partir das 12.30 Horas, o Almoço de 
Natal 2002. 
 
Por este facto e para que possamos contar com a 
presença de todos os trabalhadores, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pelo n.º 
2, al. a) do art. 68º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, que no período da tarde do referido dia 13 
de Dezembro, seja concedida tolerância de ponto a 
todos os trabalhadores municipais. 
 
Ficam, no entanto excepcionados desta dispensa, 
os trabalhadores dos serviços que, atendendo ao 
carácter imprescindível do seu funcionamento, não 
possam ser dispensados, caso em que os mesmos 
usufruirão da referida dispensa em momento 
posterior, a concordar com o respectivo superior 
hierárquico, a acordar com o respectivo superior 
hierárquico. 
 
Mais determino que todos os serviços que prestam 
atendimento ao público devem proceder à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respectivas portas, por forma a que o mesmo seja 
do conhecimento dos Munícipes. 
 
Odivelas, 4 de Dezembro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara 

(a) Manuel Varges” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

“Despacho n.º 01/DPE/2002 
Subdelegação de Competências da Directora do 
Departamento de Planeamento Estratégico na 
Chefe da Divisão de Projectos Comparticipados 

 
Considerando o seguinte: 
 
● que, pelo despacho n.º 119/02 do Exm.º Senhor 
Presidente da Câmara, me foram delegadas um 
conjunto de competências ao abrigo do disposto no 
art.º 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro e arts.º 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 
442/91 de 15 de Novembro e alterado pelo D.L. n.º 
6/96 de 31 de Janeiro e demais legislação 
habilitante; 
 
● que o último parágrafo do referido Despacho 
consagra expressamente o instituto da 
subdelegação, sempre que tal se justifique e obtida 
autorização prévia do delegante; 
 
● que o recurso à subdelegação constitui uma 
medida indispensável ao correcto exercício da 
gestão dos serviços, num quadro de 
responsabilidades partilhadas e assumidas aos 
diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
● que foi obtida, mediante despacho exarado na 
informação n.º 21/PC/DPE, de 14 de Agosto, a 
respectiva autorização prévia por parte do Senhor 
Presidente da Câmara para o teor do presente 
despacho; 
 
● o disposto no art.º 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e genericamente nos 
arts.º 35º a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 442/91 de 15 
de Novembro, alterado pelo D.L. n.º 6/96 de 31 de e 
demais legislação habilitante, ao abrigo de cujas 
disposições e da faculdade de subdelegação que 
lhe foi conferida por despacho de delegação de 
competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, de 31 de Julho de 2002, a após sua 
prévia autorização, a Directora do Departamento de 
Planeamento Estratégico, Dr.ª Paula Cristina da Luz 
Martins da Cunha, subdelega na chefe da Divisão 
de Gestão de Projectos Comparticipados, Senhora 
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Arquitecta Maria Manuela Dias dos Santos 
Henriques, no âmbito das atribuições da Divisão 
que dirige, os poderes necessários para a prática 
dos seguintes actos: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e propor 
a aprovação do respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71.º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Propor superiormente a autorização para a 
realização de trabalho extraordinário com respeito 
pelos limites impostos pelo n.º 1 do art.º 27º do 
Decreto-Lei n.º 259/98 de 18 de Agosto, bem como 
propôr a prestação de trabalho nocturno, em dias de 
descanso semanal, complementar e feriado, 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de 
ajudas de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor superiormente a autorização do abono de 
vencimento de exercício perdido por motivo de 
doença, bem como o exercício de funções que dê 
lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
8. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos 
a verificação domiciliária de doença nos termos do 
art.º 33 do Decreto-Lei n.º 100/99 de 31 de Março; 
 
9. Autorizar termos de abertura e de encerramento 
de livros sujeitos a essa formalidade; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias autenticadas aos interessados, relativos 
a processos ou a documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, com respeito 
pelas salvaguardadas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos 
interessados; 
 

11. Praticar actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória da delegante. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pelo 
subdelegada. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, neste caso, a 
subdelegada abster-se da prática de quaisquer 
acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, 
enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá a subdelegada prestar à delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 02 de Dezembro de 2002 
 

A Directora do Departamento de Planeamento 
Estratégico, no uso das competências delegadas 

(a) Paula Cristina da Luz Martins da Cunha” 
 
 
 

“Despacho n.º 02/DPE/2002 
Subdelegação de Competências da Directora do 
Departamento de Planeamento Estratégico no 
Chefe da Divisão do Plano Director Municipal 

 
Considerando o seguinte: 
 
● que, pelo despacho n.º 119/02 do Exm.º Senhor 
Presidente da Câmara, me foram delegadas um 
conjunto de competências ao abrigo do disposto no 
art.º 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro e arts.º 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 
442/91 de 15 de Novembro e alterado pelo D.L. n.º 
6/96 de 31 de Janeiro e demais legislação 
habilitante; 
 
● que o último parágrafo do referido Despacho 
consagra expressamente o instituto da 
subdelegação, sempre que tal se justifique e obtida 
autorização prévia do delegante; 
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● que o recurso à subdelegação constitui uma 
medida indispensável ao correcto exercício da 
gestão dos serviços, num quadro de 
responsabilidades partilhadas e assumidas aos 
diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
● que foi obtida, mediante despacho exarado na 
informação n.º 21/PC/DPE, de 14 de Agosto, a 
respectiva autorização prévia por parte do Senhor 
Presidente da Câmara para o teor do presente 
despacho; 
 
● o disposto no art.º 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e genericamente nos 
arts.º 35º a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 442/91 de 15 
de Novembro, alterado pelo D.L. n.º 6/96 de 31 de 
Janeiro e demais legislação habilitante, ao abrigo 
de cujas disposições e da faculdade de 
subdelegação que lhe foi conferida por despacho de 
delegação de competências do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, de 31 de Julho de 2002, a 
após sua prévia autorização, a Directora do 
Departamento de Planeamento Estratégico, Dr.ª 
Paula Cristina da Luz Martins da Cunha, subdelega 
no chefe da Divisão do Plano Director Municipal, 
Senhor Arquitecto Luís Filipe dos Santos Grave, no 
âmbito das atribuições da Divisão que dirige, os 
poderes necessários para a prática dos seguintes 
actos: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e propor 
a aprovação do respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71.º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Propor superiormente a autorização para a 
realização de trabalho extraordinário com respeito 
pelos limites impostos pelo n.º 1 do art.º 27º do 
Decreto-Lei n.º 259/98 de 18 de Agosto, bem como 
propôr a prestação de trabalho nocturno, em dias de 
descanso semanal, complementar e feriado, 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 

6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de 
ajudas de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor superiormente a autorização do abono de 
vencimento de exercício perdido por motivo de 
doença, bem como o exercício de funções que dê 
lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
8. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos 
a verificação domiciliária de doença nos termos do 
art.º 33 do Decreto-Lei n.º 100/99 de 31 de Março; 
 
9. Autorizar termos de abertura e de encerramento 
de livros sujeitos a essa formalidade; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias autenticadas aos interessados, relativos 
a processos ou a documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, com respeito 
pelas salvaguardadas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos 
interessados; 
 
11. Praticar actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória da delegante. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pelo 
subdelegado. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, neste caso, o 
subdelegado abster-se da prática de quaisquer 
acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, 
enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá o subdelegado prestar à delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 02 de Dezembro de 2002 
 

A Directora do Departamento de Planeamento 
Estratégico, no uso das competências delegadas 

(a) Paula Cristina da Luz Martins da Cunha” 
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“Despacho n.º 03/DPE/2002 
Subdelegação de Competências da Directora do 
Departamento de Planeamento Estratégico na 

Chefe da Divisão de Projectos Especiais e 
Mobilidade Urbana 

 
Considerando o seguinte: 
 
● que, pelo despacho n.º 119/02 do Exm.º Senhor 
Presidente da Câmara, me foram delegadas um 
conjunto de competências ao abrigo do disposto no 
art.º 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro e arts.º 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 
442/91 de 15 de Novembro e alterado pelo D.L. n.º 
6/96 de 31 de Janeiro e demais legislação 
habilitante; 
 
● que o último parágrafo do referido Despacho 
consagra expressamente o instituto da 
subdelegação, sempre que tal se justifique e obtida 
autorização prévia do delegante; 
 
● que o recurso à subdelegação constitui uma 
medida indispensável ao correcto exercício da 
gestão dos serviços, num quadro de 
responsabilidades partilhadas e assumidas aos 
diferentes níveis da escala hierárquica; 
 
● que foi obtida, mediante despacho exarado na 
informação n.º 21/PC/DPE, de 14 de Agosto, a 
respectiva autorização prévia por parte do Senhor 
Presidente da Câmara para o teor do presente 
despacho; 
 
● o disposto no art.º 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e genericamente nos 
arts.º 35º a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 442/91 de 15 
de Novembro, alterado pelo D.L. n.º 6/96 de 31 de 
Janeiro e demais legislação habilitante, ao abrigo 
de cujas disposições e da faculdade de 
subdelegação que lhe foi conferida por despacho de 
delegação de competências do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, de 31 de Julho de 2002, a 
após sua prévia autorização, a Directora do 
Departamento de Planeamento Estratégico, Dr.ª 
Paula Cristina da Luz Martins da Cunha, subdelega 
na chefe da Divisão de Gestão de Projectos 
Especiais e Mobilidade Urbana, Senhora 
Engenheira Maria Teresa Fonseca Reis, no âmbito 
das atribuições da Divisão que dirige, os poderes 
necessários para a prática dos seguintes actos: 

1. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e propor 
a aprovação do respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71.º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Propor superiormente a autorização para a 
realização de trabalho extraordinário com respeito 
pelos limites impostos pelo n.º 1 do art.º 27º do 
Decreto-Lei n.º 259/98 de 18 de Agosto, bem como 
propôr a prestação de trabalho nocturno, em dias de 
descanso semanal, complementar e feriado, 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de 
ajudas de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor superiormente a autorização do abono de 
vencimento de exercício perdido por motivo de 
doença, bem como o exercício de funções que dê 
lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
8. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos 
a verificação domiciliária de doença nos termos do 
art.º 33 do Decreto-Lei n.º 100/99 de 31 de Março; 
 
9. Autorizar termos de abertura e de encerramento 
de livros sujeitos a essa formalidade; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias autenticadas aos interessados, relativos 
a processos ou a documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais, com respeito 
pelas salvaguardadas estabelecidas por lei, bem 
como a restituição de documentos aos 
interessados; 
 
11. Praticar actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória da delegante. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem, bem como poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pela 
subdelegada. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, neste caso, a 
subdelegada abster-se da prática de quaisquer 
acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, 
enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá a subdelegada prestar à delegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 02 de Dezembro de 2002 
 

A Directora do Departamento de Planeamento 
Estratégico, no uso das competências delegadas 

(a) Paula Cristina da Luz Martins da Cunha” 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Admissões de pessoal autorizadas por despachos 
do Sr. Presidente, referentes ao mês de Outubro de 
2002: 
 
 
Em regime de Contrato a Termo Certo: 
 
Nome: Alberto Carlos Monteiro Marques 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Alexandra Isabel Santos Fernandes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
 
 

Nome: Alice Maria Gomes dos Santos Fernandes 
Martins 
Categoria: Telefonista 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Ana Alexandra Oliveira Azevedo 
Categoria: Técnico Profissional de Biblioteca e 
Documentação de 2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Ana Alexandra Seixas Patrício 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Ana Elisabete Correia Caninhas 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Ana Filipa da Fonseca Carrasqueira 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Ana Rita do Vale Rebelo 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Ana Sofia Gomes Batista 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Anabela Cristina Fernandes dos Santos 
Rocha 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Anabela Firmino Madeira Martins 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: António José Marques Rodrigues 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Bruno Miguel Ferreira Cabaço 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Bruno Ricardo de Oliveira Gomes Pinto 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Carla Cristina Pratas Semedo 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
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Nome: Carlos Luís de Carvalho Cardoso 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Carlos Miguel Januário da Costa 
Categoria: Técnico Superior de Educação Física de 
2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Catarina Ribeiro das Neves 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Clara Patrícia Saldanha Almada Lopes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Cláudia Maria Nogueira Nunes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Cristina Alves da Cruz Carrondo 
Categoria: Telefonista 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Dina Alexandra de Carvalho Passinhas 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Filipe Duarte Marques Cordeiro 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Graciete do Carmo Cabecinha da Cruz 
Categoria: Telefonista 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Gracinda Maria Gouveia Fernandes Lucas 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Helena Henriqueta de Magalhães Martins 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Hugo Filipe Messias Jordão 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Isabel Maria Antunes Pereira da Silva 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
 
 

Nome: Isabel Maria Patrocínio Silva 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Joana Margarida Zeferino Gomes Antunes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Joana Peixoto de Araújo 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: João Carlos Gonçalves Neves 
Categoria: Técnico Superior de Educação Física de 
2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: João Carlos Saragoça da Silva 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: João Manuel Gonçalves da Silva 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: João Marco Rodrigues Solipa 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: José Horácio Cavaco Pancadas Figueiredo 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: José Miguel Felino Lopes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Lizete da Conceição Saraiva Campos da 
Silva 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Luís Miguel das Neves Caetano 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Manuel Santos Pina 
Categoria: Auxiliar de Serviços Gerais 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Margarida Teles Afonso 
Categoria: Engenheiro do Território de 2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
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Nome: Maria Arminda de Jesus Gonçalves dos 
Santos 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Maria de Lurdes Dias Barata 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Maria de Lurdes Paulino Tomás Castanheira 
Categoria: Telefonista 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Maria do Céu Dinis Mendes Matias 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Maria Gabriela Barata dos Santos de Barros 
Rosa 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Maria Isabel Duarte Correia 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Marisol Armas Carmelino Ferreira 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Marta Alexandra Pereira Leocádio 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Marta Sofia Ferreira Alves Coutinho 
Categoria: Técnico Superior de Antropologia de 2ª 
classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Mónica da Silva de Almeida Afonso 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Natércia Maria Saldanha Almada Gomes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Nídia Alexandra Loureiro Soares 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Nuno Emanuel dos Santos Coroado 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 

Nome: Nuno Filipe de Sousa Abrantes Gomes 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Nuno Rodrigo Santos Costa 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Patrícia Alexandra Simões Martins 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Patrícia Filipa Rocha de Magalhães Sampaio 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Patrícia Isabel de Faria Franchi 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Paulo António Gonçalves de Almeida 
Categoria: Canalizador 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Paulo Filipe Gomes Faria 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Paulo Jorge Domingos Rainha 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Paulo Jorge Rodrigues dos Santos Dias 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Paulo José Coimbra Fernandes 
Categoria: Mecânico 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Pedro Alexandre Alves Peres 
Categoria: Especialista de Informática de Grau 1, 
Nível 1 
Início de funções: 2002.10.24 
 
Nome: Rita Isabel Monteiro Jerónimo da Silva 
Categoria: Técnico Superior de Antropologia de 2ª 
classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Rute Sofia da Cruz Brito Roque Marques 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
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Nome: Sílvia Marina Sintrão de Carvalho 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Susana Cristina Rijo Nunes Bernardo 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Vanda Cristina Laureano Pinheiro Valério 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Vanda Érica Salvado de Araújo 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.17 
 
Nome: Vítor Miguel Batista Lourenço 
Categoria: Fiscal Municipal de 2ª classe 
Início de funções: 2002.10.01 
 
Nome: Zulmira da Costa Barbosa Vieira 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 2002.10.01 
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Anexo A 
 

 

 

Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M. 

 

• Instrumentos de Gestão Previsional para 2002 

• Instrumentos de Gestão Previsional para 2003 

• Tabela de Preços para 2003 
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DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
2002 
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PLANO DE ACTIVIDADES 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
A Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação Cultural, EM, foi criada por escritura pública de 02 de Outubro 
de 2002, com o objectivo de gerir os equipamentos culturais do Concelho de Odivelas e possibilitar a 
continuidade da actividade cultural do Centro Cultural Malaposta, mantendo em actividade aquele espaço e 
possibilitando, ao mesmo tempo, a continuidade dos postos de trabalho na sequência da extinção em curso da 
AMASCULTURA – Associação de Municípios para a Área Sócio-Cultural. 
 
Efectivamente, nos últimos dois anos, verificou-se a incapacidade do projecto cultural subjacente à 
AMASCULTURA permanecer, sendo clara a vontade dos municípios associados de terminarem o modelo de 
colaboração da referida associação. 
 
Foi esse o espírito da deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, de 15 de Maio de 2002 em que, na 
sequência da deliberação unânime da Assembleia Intermunicipal da AMASCULTURA, também prosseguia 
essa extinção e apresentava as condições de assunção de bens, direitos e obrigações assumidos pelo 
Município de Odivelas relativamente à AMASCULTURA. 
 
É fundamental referir que a assunção por parte do Município de Odivelas da continuidade de um projecto 
cultural, neste espaço, tinha naturalmente como razão a manutenção do acervo documental, técnico e artístico 
da AMASCULTURA conseguidos ao longo de mais de uma década ao serviço da cultura nacional, 
salvaguardando também a situação dos trabalhadores da associação com a regularização dos seus vínculos 
laborais. 
 
Em virtude da necessidade de serem praticados actos de gestão relativos à instalação e funcionamento da 
empresa desde o início da tomada de posse do Conselho de Administração, o presente plano não só relata a 
actividade desenvolvida, como aquela a desenvolver até ao final do ano. 
 
 
1 – Da institucionalização da Empresa 
 
No dia 03 de Outubro tomou posse o Conselho de Administração, com a seguinte constituição: Presidente (o 
Sr. Dr. Fernando Sousa Ferreira) e dois Vogais (o Sr. Carlos Alberto Gomes Lourenço e o Sr. Vítor Manuel 
Alves Peixoto). 
 
As primeiras acções do Conselho de Administração, foram no sentido de executar todas as tarefas necessárias 
à conformidade legal da empresa com os diversos organismos públicos, nomeadamente Início de Actividade 
nas Finanças, Segurança Social, registos na Conservatória, publicações legais, situação bancária e outros 
procedimentos adequados a possibilitar a regular a vida da empresa. 
 
 
2- Dos equipamentos 
 
Como segundo ponto a preparação da empresa para a recepção do equipamento e dos trabalhadores do 
Centro Cultural Malaposta, através da planificação do Plano de Actividades para 2003, bem como planificar a 
ocupação e actividades a desenvolver nos equipamentos já sob a gestão da empresa: o Centro de Artes e 
Ofícios (CAO’s) e o Auditório Municipal de Póvoa de Santo Adrião (AMPSA). Neste sentido efectuou, também, o 
Conselho de Administração da Odivelcultur EM, uma visita de trabalho ao Centro Cultural Malaposta, em 
articulação com o Conselho de Administração da AMASCULTURA, para analisar o estado actual do 
equipamento. 
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3 – Da actividade 
 
Prioridade, também, foi assegurar o normal funcionamento e ocupação (Mapas de Cedências em anexo), bem 
como a planificação das seguintes iniciativas: 
 
a) Dia 18/12/02, pelas 15:00 horas – “Sessão de Fados”, pela Escola de Fado de Odivelas, para os idosos, no 
AMPSA; 
 
b) Dia 22/12/02, pelas 11:00 horas – actuação do Coro Infantil da Junta de Freguesia de Odivelas e 
apresentação de uma Peça de Teatro levada à cena por um grupo de trabalhadores e colaboradores da Divisão 
de Cultura e Património Cultural do Município de Odivelas; 
 
c) Realização de uma exposição de pintura, do artista Domingos Camponez, patente ao público no CAO’s, 
entre os dias 13/12/02 e 09/01/03. 
 
 
4 - Dos Meios 
 
A empresa começou com uma dotação inicial, a título de realização parcial do Capital Social, de €25.000 (vinte 
e cinco mil euros) assegurando a gestão dos equipamentos atrás referidos. 
 
Desta forma, e de acordo com a Lei, foi necessário proceder à Contratação de um Revisor Oficial de Contas 
(ROC) e assegurar a colaboração de um Técnico Oficial de Contas (TOC). Quanto a este foi assegurada a 
colaboração do TOC da Odivelgest EM e, relativamente ao ROC, foi deliberado pelo Conselho de 
Administração da Odivelcultur EM, contratar a empresa de Revisores Oficiais de Contas, Oliveira, Reis & 
Associados. 
 
Para assegurar o apoio, nesta fase inicial e transitória, ao Conselho de Administração foi, também, deliberado 
proceder à contratação de um técnico-administrativo, com início de funções a partir de 15 de Outubro de 2002. 
 
Para que fosse possível a concretização das tarefas mencionadas, foi assumida a localização operacional da 
empresa nas instalações municipais sitas na Rua Gil Eanes, 43 – Loja, em Odivelas. 
 
Relativamente ao apoio junto dos equipamentos (CAO’s e AMPSA), de acordo com os Mapas de Cedências, 
tem sido, também, prestada assistência por elementos do Departamento Sócio-Cultural da Câmara Municipal 
de Odivelas. 
 
 
5 – Da Gestão 
 
O Orçamento para 2002 (em anexo) tem, obviamente, as limitações inerentes à verba disponível bem como, 
está confinado à actividade actual decorrente do processo de instalação da empresa que, nesta fase transitória, 
tem um cariz essencialmente técnico-administrativo, não esquecendo a preocupação por parte do Conselho de 
Administração em garantir uma correcta gestão e a dinamização possível dos equipamentos sob a gestão da 
Odivelcultur EM. 
 
Como factores essenciais, nesta fase, permaneceram o rigor e a transparência nos procedimentos relativos à 
institucionalização da empresa para que sejam, também, a nota de timbre e o ponto de honra deste Conselho 
de Administração o qual, com as medidas do presente, pretende construir um futuro firme na divulgação e 
enriquecimento da criatividade artística no Concelho de Odivelas uma vez que nele se encerram numerosas 
formas de expressão e uma história que urge aproveitar. 
 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

IV Anexo A Ano III - N.º 28 

 

 
EM CONCLUSÃO 
 
Do atrás exposto, conclui-se que, após a tomada de posse do Conselho de Administração, foram determinadas: 
 
a) a execução dos procedimentos institucionalizadores da Odivelcultur EM; 
 
b) a gestão da ocupação e dinamização dos equipamentos, atrás mencionados; 
 
c) a preparação para a recepção do Centro Cultural Malaposta, nos termos acima expostos; 
 
d) a elaboração do presente documento; 
 
e) o apoio a iniciativas, dentro dos limites da actual conjuntura da empresa. 
 
f) A realização das seguintes iniciativas: 
 

1) Dia 18/12/02, pelas 15:00 horas – “Sessão de Fados”, pela Escola de Fado de Odivelas, para os idosos, 
no AMPSA; 
 
2) Dia 22/12/02, pelas 11:00 horas – actuação do Coro Infantil da Junta de Freguesia de Odivelas e 
apresentação de uma Peça de Teatro levada à cena por um grupo de trabalhadores e colaboradores da 
Divisão de Cultura e Património Cultural do Município de Odivelas; 
 
3) realização de uma exposição de pintura, do artista Domingos Camponez, patente ao público no CAO’s, 
entre os dias 13/12/02 e 09/01/03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em anexo:         Elementos de Gestão Previsional 

Mapas de Cedências do CAO’s e AMPSA. 
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Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião 
Mapa de Cedências 

 
 
 

Outubro Novembro Dezembro 

1    

2   
CMO – Gabinete de Saúde 
10:30-19:00 

3   
CMO – Gabinete de Saúde 
10:30-19:00 

4   
CMO – Gabinete de Saúde 
10:30-19:00 

5 F  
CMO – Gabinete de Saúde 
10:30-19:00 

6  
CMO – Divisão de Assuntos 
Sociais 
10:00-17:30 

CMO – Gabinete de Saúde 
10:30-19:00 

7  
CMO – Divisão de Assuntos 
Sociais 
10:00-17:30 

 

8  
CMO – Divisão de Assuntos 
Sociais 
10:00-17:30 

 

9    
10    
11    
12    

13   
Externato A Quintinha 
09:30-17:00 

14   
Conservatório e Música D. 
Dinis 

15 
CMO - Gabinete de Saúde 
10:00-17:00 

 
Conservatório e Música D. 
Dinis 

16 
Gabinete de Saúde 
10:00-17:00 

 
Externato Santo Adrião 
09:30-17:00 

17    

18   
Odivelcultur 
“Sessão de Fados” – 15:00 

19  Feriado Municipal  
20    
21    

22   
Odivelcultur - Coro Infantil e 
Peça de Teatro – 11:00 

23    
24    
25   Natal 
26    

27  
CMO – Gabinete de Saúde 
10:30 – 19:00 

 

28    
29    
30    
31    
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Centro de Artes e Ofícios 
Mapa de Cedências 

 
 

 
 

Outubro Novembro Dezembro 

1    
2    
3    
4    
5 F   

6  
Vereador Carlos Lourenço 
09:30-13:00 

CMO –Acto Público 
10:00-? 
 

7    
8    
9    
10    
11    
12    

13   
Inauguração Exposição de 
Pintura 

14   
PSD Odivelas 
08:00 – 22:00 

15    
16    
17    
18    
19  Feriado Municipal  
20    
21    
22    
23    

24 
Sind. Nac. Prof. Licenciados 
10:00-13:00 

  

25   Natal 
26    

27  
SINTAP  
14:30 – 18:00 

 

28 
CMO – Divisão de Assuntos 
Sociais 
15:00-17:30 

  

29    
30    
31    
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ORÇAMENTO 2002 

BALANÇOS PREVISIONAIS 

  Exercícios 

    2002 2.001 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO     
      

CAPITAL PRÓPRIO   
        
  Capital 500.000,00 0,00 
  Reservas Legais 0,00 0 
  Reservas para investimentos 0,00 0 
  Resultados Transitados 0,00 0 

 Subtotal 500.000,00 0,00 
  Resultado líquido do exercício -18.949,75 0,00 

  Total do capital próprio 481.050,25 0,00 
      
      

PASSIVO     
        

   Dividas a terceiros de médio e longo prazo     
  Instituições de crédito 0,00 0,00 

  Subtotal 0,00 0,00 
        

   Dividas a terceiros de curto prazo    
  Instituições de crédito 0,00 0,00 
  Fornecedores  c/c 0,00 0,00 
  Estado e outros entes públicos 2.598,80 0,00 
  Outros credores 0,00 0,00 

Subtotal 2.598,80 0,00 
      

   Acréscimos e diferimentos     
  Acréscimos de custos 1.926,88 0,00 
  Proveitos diferidos-concessão de exploração 0,00 0,00 
  Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00 
  Total 1.926,88 0,00 
        
  Total do Passivo 4.525,68 0,00 

        

  Total do capital próprio e passivo 485.575,93 0,00 
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 ORÇAMENTO 2002 

 
BALANÇOS PREVISIONAIS 

 

   EXERCÍCIOS 

     2002 2001 

 ACTIVO AB AP AL AL 

 IMOBILIZADO     

         
   Imobilizações Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Imobilizações Incorpóreas 1.640,00 91,10 1.548,90 0,00 

   Total  1.640,00 91,10 1.548,90 0,00 

 CIRCULANTE     

       
      Matérias Primas 0,00  0,00 0,00 
      Mercadorias 0,00  0,00 0,00 
   Subtotal 0,00  0,00 0,00 

    DIVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO   0 0 

         
      Clientes Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
      Estado e outros entes publicos 273,60  273,60 0,00 
      Subscritores de capital 475.000,00  475.000,00 0,00 
   Subtotal 475.273,60 0,00 475.273,60 0,00 

    DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA     

        
      Depósitos à ordem 0  0 0 
      Caixa 8.753,43  8.753,43 0,00 

 Subtotal 8.753,43  8.753,43 0,00 

        

   Total 485.667,03 91,10 485.575,93 0,00 

 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS     

         
   Acréscimos de Proveitos 0,00  0,00 0,00 

   Custos diferidos 0,00  0,00 0,00 

   Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

   Total de amortizações  91,10  0,00 
   Total de provisões  0,00   

        

   Total do activo 485.667,03 91,10 485.575,93 0,00 
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ORÇAMENTO 2002 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

    EXERCÍCIOS 
    2002 2001 
  CUSTOS E PERDAS         
            

61 Custo          
  Mercadorias vendidas 0,00   0,00   
  Matérias primas 0,00 0,00 0,00 0,00 
            

62 Fornecimentos e serviços externos   1.515,00   0,00 
64 Custos com o pessoal         
  Remunerações  14.704,32  0,00   
  Encargos 2.334,33  0,00   
  Outros 300,00 17.338,65 0,00 0,00 
66 Amortizações do imobilizado 91,10  0,00   
67 Provisões de exercício 0,00 91,10 0,00 0,00 
63 Impostos 5,00   0,00   
65 Outros custos operacionais   5,00 0,00 0,00 
  (A)   18.949,75   0,00 
68 Custos e perdas financeiros   0,00   0,00 
  (C)   18.949,75   0,00 
69 Custos e perdas extraordinarios   0,00   0,00 
  (E)   18.949,75   0,00 
  Imposto sobre o rendimento do exercício   0,00   0,00 
  (G)   18.949,75   0,00 
88 Resultado líquido do exercício   -18,949,75   0,00 
      0,00   0,00 
            

  PROVEITOS E GANHOS         
          

71 Vendas 0,00  0,00   
72 Prestação de serviços  0,00 0,00 0,00 0,00 
73 Proveitos suplementares 0,00   0,00   
74 Subsidios à exploração 0,00 0,00 0,00 0,00 
76 Outros proveitos operacionais  0,00     
  (B)   0,00  0,00 
78 Proveitos e ganhos financeiros   0,00  0,00 
  (D)   0,00  0,00 
79 Proveitos  e ganhos extraordinarios      0,00 
  (F)   0,00   0,00 
            

  RESUMO         
            

Resultados operacionais                      (B)-(A)   -18.949,75   0,00 
Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)   0,00   0,00 
Resultados correntes                           (D)-(C)   -18.949,75   0,00 
Resultados antes dos impostos            (F)-(E)    -18.949,75   0,00 
Resultado líquido do exercício             (F)-(G)   -18.949,75   0,00 
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 ORÇAMENTO 2002 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

   EXERCÍCIOS 
  Conta 2002 2001 
 CUSTOS OPERACIONAIS               18.949,42 €                             -   €  
 61 Mercadorias e Matérias Primas                              -   €                              -   € 
 612 Mercadorias                              -   €                              -   € 
 616 Matérias primas                              -   €                              -   € 
 62 Fornecimentos e Serviços Externos                   1.515,00 €                              -   € 
   Electricidade                              -   €                              -   € 
   Água                              -   €                              -   € 
   Combustíveis                              -   €                              -   € 
   Ferramentas e utensílios                              -   €                              -   € 
   Material de Escritório                              -   €                              -   € 
   Rendas e alugueres                              -   €                              -   € 
   Comunicação                              -   €                              -   € 
   Seguros                        75,00 €                               -   € 
   Honorários                              -   €                              -   € 
   Conservação e reparação                              -   €                              -   € 
   Publicidade                              -   €                              -   € 
   Limpeza e higiene                              -   €                              -   € 
   Vigilância e segurança                              -   €                              -   € 
   Trabalhos Especializados / Aquisições                              -   €                              -   € 
   Outros fornecimentos e serviços                   1.440,00 €                               -   € 
 63 Impostos                          5,00 €                              -   € 
 65 Outros custos operacionais                              -   €                              -   € 
 64 Custos com o pessoal                 17.338,65 €                              -   € 
 641 Órgãos sociais                 10.824,09 €                              -   € 
   Presidente Cons. Adm                   6.148,03 €                               -   € 
   Subsidio de Férias                      703,03 €                               -   € 
   Subsídio de Natal                      703,03 €                               -   € 
   Representação                   1.750,00 €                               -   € 
   Vogais                   1.520,00 €                               -   € 
 642 Pessoal                   4.480,23 €                              -   € 
   Ordenados                   2.980,41 €                               -   € 
   Sub. Férias                      260,41 €                               -   € 
   Sub. Natal                      260,41 €                               -   € 
   Sub. Refeição                      426,00 €                               -   € 
   Sub Trabalho ao domingo                              -   €   
   Sub. Trab. Nocturno/Complemento                              -   €                              -   € 
   Trabalho Extraodinario                      253,00 €                               -   € 
   Sub Isenção de horário                              -   €                              -   € 
   Outras Despesas c/pessoal                      300,00 €                               -   € 
 645 Encargos                   2.034,33 €                              -   € 
 66 Amortizações                        91,10 €                              -   € 
 67 Provisões do exercício                              -   €                              -   € 
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ORÇAMENTO 2002 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

CONTA 

EXERCÍCIOS 

2002 2001 

PROVEITOS OPERACIONAIS        -   €         -   €  

71 Vendas        -   €         -   €  

72 Prestação de serviços        -   €         -   €  

73 Proveitos suplementares        -   €         -   €  

74 Subsídio à exploração        -   €         -   €  

76 Outros Proveitos operacionais        -   €         -   €  
 
 
 
 

ORÇAMENTO 2002 

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA 
           
  RECEBIMENTOS     
   de Capital  25.000,00 
           
           
        
           
           
           
  PAGAMENTOS     
   a Fornecedores c/c 1.793,60   
   a Pessoal 8.479,52   
   Impostos 4.333,45   
   Despesas de Instalação 1.640,00 16.246,57 
       
          
           
           

    Saldo Final       8.753,43 
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DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
2003 
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INTRODUÇÃO 
 

O ano de 2003 marca o início da plena actividade da Odivelcultur EM. 

 

Das linhas de orientação estratégica, constantes de ponto seguinte, resulta claramente que esta é uma 

empresa abrangente e aberta, quer nas áreas de actividade cultural, quer no público que pretende servir. 

 

Assim, o primeiro Plano de Actividades Anual tem como objectivo fundamental não só a rentabilização dos 

equipamentos cometidos à gestão da empresa, mas também o lançamento de novas ideias, novos projectos, 

os quais, como todas as novas ideias e novos projectos, terão necessariamente de ser corrigidos e formatados 

com a sua implementação concreta. 

 

Em virtude de não ter sido ainda efectuada a transferência dos trabalhadores da AMASCULTURA e de o actual 

quadro da Odivelcultur contar apenas com o Conselho de Administração e um técnico de apoio. Foi necessário, 

tal como o Contrato-Programa expressamente prevê, recorrer às Demonstrações de Resultados e Mapas 

Previsionais do Estudo de Viabilidade Económica já apresentado à Câmara Municipal de Odivelas parte 

integrante da proposta de criação da Empresa Municipal, aprovada na 18ª Reunião de Câmara de 04/09/02. 

 

Este Plano de Actividades é ambicioso, mas também prudente. 

 

A experiência diz-nos que terá forçosamente de ser encarado como um Plano de Actividades de referência 

tendo-se criado condições para o seu ajuste constante em função do desenrolar do plano de acção proposto. 

 

A juventude deste projecto tem de ser compaginada com o resultado da extinção da AMASCULTURA de que 

resultarão a vinda de um conjunto de trabalhadores e de um património objectivamente valioso mas carenciado 

de intervenções de grande vulto no Centro Cultural da Malaposta (CCM). 

 

Também o Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião (AMPSA) e o Centro de Artes e Ofícios (CAO’s) 

necessitam de adequação funcional e renovação dos seus equipamentos para que possam ser instrumentos 

competitivos no plano cultural da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

É neste quadro que a actividade da Odivelcultur EM se vai desenvolver. 
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LINHA ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÃO 
 

TRIÉNIO 2003-2005 
 

 

A gestão de uma empresa municipal da área da cultura tem sempre variantes que importa considerar. 

 

Aspectos como a valorização dos elementos culturais, o abrir de janelas para a arte, a realização cultural de 

uma comunidade, neste caso dos munícipes de Odivelas, o papel catalizador relativamente às formas artísticas 

e grupos da cultura existentes no nosso território, são apenas alguns dos múltiplos aspectos que podemos 

considerar quando analisamos as variáveis da nossa actividade. 

 

É neste âmbito, tradicionalmente deficitário e dependente do investimento público, que a actividade cultural e 

artística se enquadra. 

 

A criação da Odivelcultur EM pretende ser um passo na dinamização cultural e artística, conjugando a sua 

actividade com a da Câmara Municipal, com a das Juntas de Freguesia e com a das entidades promotoras de 

cultura. 

 

Os três equipamentos que formam o núcleo central da actividade de gestão da Odivelcultur EM, têm 

características e historial diferentes. 

 

O Centro de Artes e Ofícios (CAO’s) está identificado com as artes plásticas, até porque acolhe nas suas 

instalações a Associação Quadrante e a própria Associação de Artesãos do Concelho de Odivelas, 

 

O Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião (AMPSA) reúne condições únicas na sua categoria de 

equipamento e tem sido direccionado para o cinema e outras actividades de que é possível destacar o Teatro 

de Revista. 

 

Quanto ao Centro Cultural da Malaposta (CCM), toda a sua actividade está indissociavelmente ligada à 

actividade da agora extinta AMASCULTURA. 

 

A AMASCULTURA construiu um nome no panorama cultural português, fruto de um trabalho continuado de 

mais de uma dúzia de anos. 

 

No entanto, os últimos três anos foram extremamente negativos e empobrecedores da imagem entretanto 

criada. Saída de trabalhadores, imobilismo na acção, conflitos trazidos às páginas dos jornais e indefinição 

quanto ao futuro, tudo contribuiu para o desgaste efectivo da imagem e prestígio criado à volta das actividades 

que se desenvolviam no Centro Cultural Malaposta.  

 

É neste cenário, e com estes equipamentos, que vamos trabalhar. 

 

Seria fácil se os recursos financeiros e humanos fossem ilimitados. 
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Se os apoios por parte do poder central não estivessem praticamente suspensos. 

 

Que a degradação dos equipamentos, com especial incidência no CCM, não nos obrigasse, agora, a um 

esforço suplementar de gestão para a sua revitalização.  

 

Contudo, é nas dificuldades que se encontram as maiores forças. Desta forma, é preciso rigor, transparência, 

trabalho, determinação e a definição de um quadro estratégico claro que permita racionalizar os meios 

existentes. 

 

Assim, consideraremos as seguintes orientações de Linha Estratégica: 

 

I. As orientações genéricas previstas nos Estatutos da Odivelcultur EM; 

 

II. A recuperação dos três equipamentos, possibilitando a sua utilização plena; 

 

III. A promoção de actividades culturais que estejam identificadas com a população do Concelho de 

Odivelas; 

 

IV. O apoio aos artistas do Concelho através da promoção da sua actividade; 

 

V. Apoio à formação artística; 

 

VI. Divulgação da história e cultura de Odivelas, através das diferentes formas de criação artística; 

 

VII. Promoção da actividade cultural da empresa no plano distrital e nacional; 

 

VIII. Construir uma dinâmica de conjunto que interelacione todos os equipamentos geridos pela Odivelcultur 

EM 
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ORGANOGRAMA BASE 
 

 
 

PROPOSTA DE ORGANOGRAMA
ODIVELCULTUR EM

Assessoria ROC

Secretariado

PROGRAMAÇÃO/ DINAMIZAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO MARKETING/ DIVULGAÇÃO

COORDENADOR

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

DIRECTOR

Conselho de Administração
Presidente do Conselho
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MAPA DE PESSOAL 
 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Presidente 

Vogal 
Vogal 

ELEMENTOS DA AMASCULTURA 
TÉCNICOS DE PRODUÇÃO 

Coordenador 
Assistente Administrativo 

TÉCNICOS DE PROGRAMAÇÃO 

Cinema 
Teatro - Actor / Encenador 

Teatro - Actriz 
TÉCNICOS DE DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO 

Gráfico 

TÉCNICOS 
Carpinteiro Maq. Chefe 

Técnico de Luminotecnia / Sonoplastia 
Técnico de Luminotecnia / Sonoplastia 

Assistentes Cenografia 
Assist. Camarins - Costureira 

Telefonista / Bilheteira 

SERVIÇOS DE APOIO 
Contabilidade 

Tesouraria 
ELEMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Assistente de produção 

Assistente de Produção 
Teatro - Actor / Encenador 

Gráfico 
Assistente Camarins - Figurinista 

A RECRUTAR 
APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Assessoria 

Secretariado 
Secretariado 

SERVIÇOS DE APOIO 
Director 

Técnico de Equipamentos 

Técnico de Equipamentos 
PROGRAMAÇÃO 

Assistente Administrativo 
DIVULGAÇÃO/ PROMOÇÃO 

Técnico 
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PLANO DE ACTIVIDADES 
 

I 
PROGRAMAÇÃO 

1.1. CINEMA 

 

No âmbito desta actividade consideraremos as seguintes iniciativas para o CCM e AMPSA: 

 

- Realização de ciclos de cinema temáticos; 

- Programação de cinema infantil para os fins de semana 

- Criação de Cine-Clubes, com debates e workshops para habituação de novos públicos nas escolas; 

- Inovação através da criação do Festival Anual de Cinema de Desenho Animado; 

- Continuação do Festival de Cinema Científico; 

- Programação regular de cinema relativa a produções recentes. 

 

 

1.2. TEATRO 

 

Para o CCM, AMPSA e CAO’s, a programação relativa ao Teatro é a seguinte: 

 

- Realização de duas produções teatrais, tendo em conta dois planos de produção: o teatro clássico e o 

musical e / ou revista; 

 

- Disponibilização das salas a produtores de TV, para gravações e espectáculos, através de parcerias, 

permutas ou alugueres de forma a rentabilizar o espaço; 

 

- Disponibilização de salas a grupos de teatro, através de parcerias, permutas ou alugueres de forma a 

rentabilizar o espaço; 

 

- Dar continuidade ao programa municipal  “Viver o Teatro” possibilitando a realização de uma produção 

protagonizada pelos jovens mais talentosos e empenhados deste programa municipal; 

 

- Criação de ateliers de expressão dramática, orientados para os funcionários do Município e Juntas de 

Freguesia do Concelho, em horário pós laboral, e também, para a população em geral; 

 

- Realização de um festival / mostra de Teatro com a participação dos grupos de teatro do Concelho. 

 

 

1.3. DANÇA 

 

Para o CCM, prevê-se a seguinte programação: 

 

- Dinamização da Sala de Dança, quer através da realização de ateliers, quer pela produção de um 

espectáculo nesta área. 
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1.4. MÚSICA 
 
No que diz respeito ao CCM e ao AMPSA, prevêem-se as seguintes iniciativas: 
 
- Realizar através da contratualização, permuta ou aluguer com produtores espectáculos musicais, 

nomeadamente ao palco do Teatro da Malaposta; 
 
- Dinamizar a actividade musical do Concelho através das entidades nele existentes, nomeadamente com a 

celebração de Protocolos de Parceria com o Conservatório de Música D. Dinis, com as bandas musicais do 

Concelho e outras entidades similares. 
 
1.5. EXPOSIÇÕES 

 

Rentabilização da Galeria Municipal do CAO’s e do CCM, com a realização de exposições: 

 

Contemplaremos exposições regulares, de artes plásticas, nomeadamente pintura e escultura, de fotografia, de 

artesanato e outras, quer na Galeria Municipal do CAO’s, quer no espaço do CCM; 

 

 

II 
RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Para que seja possível a maximização do espaço, e consequente rentabilização, nos termos da programação 

apresentada, as prioridades para a recuperação dos equipamentos, são as abaixo indicadas de acordo com as 

necessidades de cada um dos equipamentos. 

 

2.1. Centro de Artes e Ofícios 
 
A recuperação da Galeria, nomeadamente a restruturação do sistema de grades que permita  uma nova 

imagem do espaço, deverá ser uma prioridade para 2003. 
 
2.2. Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião 

 

Para este equipamento as prioridades são: 
 

a) revisão do sistema eléctrico: 

b) beneficiação das casas de banho; 

c) realizar a substituição da alcatifa por outro material; 
 
2.3. Centro Cultural da Malaposta  

 

Para o CCM, é fundamental que se proceda às: 
 

a) remodelação das áreas dos serviços administrativos e técnicos; 

b) beneficiação das casas de banho; 

c) alteração da estrutura de exploração do bar; 

d) construção de um armazém anexo à carpintaria. 
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  2002
AB AP AL AL

  
    
 Imobilizações Corpóreas 120.019,00 44.710,25 75.308,75 0,00
 Imobilizações Incorpóreas 17.500,00 5.923,85 11.576,15 1.548,90
 Total  137.519,00 50.634,10 86.884,90 1.548,90

    
   

  

   Matérias Primas 0,00 0,00 0,00
    Mercadorias 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00

0 0
 

   Clientes Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
    Estado e outros entes publicos 15.966,45 15.966,45 273,60

   Subscritores de capital 0,00 0,00 475.000,00
Subtotal 15.966,45 0,00 15.966,45 475.273,60

  

 

    Depósitos à ordem 0 0 0
   Caixa 397.226,85 397.226,85 8.753,43

397.226,85 397.226,85 8.753,43

Total 413.193,30 0,00 413.193,30 484.027,03

   

  
  

Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
Custos diferidos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
  
Total de amortizações 50.634,10 91,10
Total de provisões 0,00

Total do activo 550.712,30 50.634,10 500.078,20 485.575,93

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ORÇAMENTO 2003

BALANÇOS PREVISIONAIS   

EXERCÍCIOS
2003

CIRCULANTE

Subtotal

 

   DIVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

   DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

 
ACTIVO

IMOBILIZADO
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 -  €                        

1.800,00 €                
14.060,00 €              

 15.860,00 €              

75.873,00 €              
2.250,00 €                

 12.772,00 €              
29.124,00 €              

120.019,00 €            

135.879,00 €            

ORÇAMENTO 2003

Equipamento básico
Ferramentas e utensílios

Imobilizações corpóreas

Despesas de constituição

Total de investimentos

Equipamento administrativo
Ouras Imobilizações corpóreas

Outras Imobilizações incorpóreas
 

Investimentos financeiros

Imobilizações incoróreas

PLANO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO

Imobilizações financeiras

PARA 2003
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2003 2004 2005

 -  €                 -  €                  -  €                         

1.800,00 €        -  €                  -  €                         
14.060,00 €      -  €                  -  €                         

 15.860,00 €      -  €                  -  €                         

75.873,00 €      75.873,00 €       75.873,00 €              
2.250,00 €        -  €                  -  €                         

 12.772,00 €      12.772,00 €       12.772,00 €              
29.124,00 €      29.124,00 €       29.124,00 €              

120.019,00 €     117.769,00 €     117.769,00 €            

 
135.879,00 €     117.769,00 €     117.769,00 €            

2003 2004 2005

a) não é possível efectuar previsões atendendo a que o início de actividade se verificou em Outubro de 2002.

Despesas de constituição
Outras Imobilizações incorpóreas

Ferramentas e utensílios

Imobilizações corpóreas

Investimentos financeiros

Imobilizações incoróreas

ORÇAMENTO 2003

FINANCIAMENTO a)

 

Equipamento básico

Equipamento administrativo
Ouras Imobilizações corpóreas

Total de investimentos

Imobilizações financeiras

IMOBILIZADO

PLANOS PLURIANUAIS   DE INVESTIMENTOS 

E FINANCIAMENTO

EXERCÍCIOS
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 8.753,43
de clientes 247.247,49
de subsídio à exploração CMO 401.667,00

163.979,00
de capital 475.000,00

1.296.646,92

305.724,35
A Fornecedores de imobilizado 142.814,34

307.491,12
142.390,26  

1.000,00  
 

899.420,07

 Caixa/equivalente final 397.226,85

Total dos pagamentos

Total dos recebimentos

ORÇAMENTO 2003
ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RECEBIMENTOS
de caixa/equivalente inicial

de subsídio à exploração de o/entidades

Outros 

PAGAMENTOS

a Pessoal

a Fornecedores c/c

Impostos
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2003 2002
773.417,00 €       -  €                      

CAO´s
72 Prestação de Serviços  2.523,00 €           -  €                      
 Ateliers de Formação 2.523,00 €           -  €                      
73 Proveitos Suplementares 9.353,00 €           -  €                      
 Cedências 6.000,00 €           -  €                      

Cedências à CMO 210,00 €              
 Alugueres de salas a Associações 3.353,00 €           -  €                      

Auditorio da Póvoa de Santo Adrião  
72 Prestação de Serviços  48.262,00 €         -  €                      
 Bilheteira  -Cinema 48.158,00 €         -  €                      
 Cursos de Formação (Atelier de coreografia) 104,00 €              -  €                      
73 Proveitos Suplementares 45.023,00 €         -  €                      
 Cedências 37.260,00 €         -  €                      
 Cedências à Câmara Municipal de Odivelas 7.763,00 €           -  €                      

Centro Cultural da Malaposta
71 Vendas 7.452,00 €           -  €                      

Obras expostas no átrio/galeria 7.452,00 €           -  €                      
72 Prestação de Serviços 24.778,00 €         -  €                      
 Bilheteira  -Teatro/Espectáculo Musical 24.778,00 €         -  €                      
73 Proveitos Suplementares 70.380,00 €         -  €                      
 Publicidade - Aluguer da fachada de edifício 20.700,00 €         -  €                      
 Aluguer de Salas 29.109,00 €         -  €                      
 Cedências à Câmara Municipal de Odivelas 20.571,00 €         -  €                      

74 Subsidios à exploração 565.646,00 €       -  €                      

76 Outros proveitos operacionais -  €                   -  €                      

PROVEITOS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2003

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

   EXERCÍCIOS

Conta/Actividade
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Conta 2003 2002
869.686,16 €        18.949,75 €          

61 Mercadorias e Matérias Primas 70.700,00 €                    -  €                              

612 Mercadorias -  €                              

616 Matérias primas 70.700,00 €                    -  €                              

62 Fornecimentos e Serviços Externos 236.628,00 €                  1.515,00 €                      

Electricidade 14.945,00 €                    -  €                              

Água 13.000,00 €                    -  €                              

 Combustíveis 2.951,00 €                      -  €                              

 Ferramentas e utensílios 16.006,00 €                    -  €                              

 Material de Escritório 6.871,00 €                      -  €                              

 Rendas e alugueres 24.323,00 €                    -  €                              

Comunicação 9.315,00 €                      -  €                              

Seguros 7.196,00 €                      75,00 €                           

Honorários 11.350,00 €                    -  €                              

 Conservação e reparação 29.155,00 €                    -  €                              

Publicidade 55.826,00 €                    -  €                              

Limpeza e higiene 12.270,00 €                    -  €                              

Vigilância e segurança 21.420,00 €                    -  €                              

Trabalhos Especializados / Aquisições 12.000,00 €                    1.440,00 €                      

Outros fornecimentos e serviços 7.000,00 €                      -  €                              

63 Impostos 1.000,00 €                      5,00 €                             
 

65 Outros custos operacionais -  €                              -  €                              

64 Custos com o pessoal 510.815,16 €                  17.338,65 €                    

641 Orgãos sociais 56.667,84 €                    10.824,09 €                    

 Presidente Cons. Adm 33.745,92 €                    6.148,03 €                      

 Subsidio de Férias 2.812,16 €                      703,03 €                         

Subsídio de Natal 2.812,16 €                      703,03 €                         

Representação 10.123,68 €                    1.750,00 €                      

 Vogais 7.173,92 €                      1.520,00 €                      

642 Pessoal 454.147,32 €                  6.514,56 €                      

 Ordenados 294.490,56 €                  2.980,41 €                      

Sub. Férias 24.540,88 €                    260,41 €                         

 Sub. Natal 24.540,88 €                    260,41 €                         

Sub. Refeição 21.650,00 €                    426,00 €                         

Sub. Trab. Nocturno/Complemento 1.500,00 €                      -  €                              

Trabalho Extraodinario 2.500,00 €                      253,00 €                         

 Sub Isenção de horário -  €                              -  €                              

Outras Despesas c/pessoal 3.000,00 €                      300,00 €                         

645 Encargos 81.925,00 €                    2.034,33 €                      
 

66 Amortizações 50.543,00 €                    91,10 €                           
-  €                              

67 Provisões do exercício -  €                              -  €                              

CUSTOS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2003

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS     

   EXERCÍCIOS
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CUSTOS E PERDAS
61 Custo 

Mercadorias vendidas 0,00 0,00
Matérias primas 70.700,00 70.700,00 0,00 0,00

62 Fornecimentos e serviços externos 236.628,00 1.515,00
64 Custos com o pessoal

Remunerações 425.890,16  14.704,32
Encargos 81.925,00  2.334,33
Outros 3.000,00 510.815,16 300,00 17.338,65

66 Amortizações do imobilizado 50.543,00  91,10
67 Provisões de exercício 0,00 50.543,00 0,00 91,10
63 Impostos 1.000,00 0,00
65 Outros custos operacionais 1.000,00 5,00 5,00

(A) 869.686,16 18.949,75
68 Custos e perdas financeiros 0,00 0,00

(C) 869.686,16 18.949,75
69 Custos e perdas extraordinarios 0,00 0,00

(E) 869.686,16 18.949,75
Imposto sobre o rendimento do exercício 0,00 0,00

(G) 869.686,16 0,00
88 Resultado líquido do exercício -96.269,16 0,00

773.417,00 0,00

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 7.452,00  0,00
72 Prestação de serviços 75.563,00 83.015,00 0,00 0,00
73 Proveitos suplementares 124.756,00 0,00
74 Subsidios à exploração 565.646,00 690.402,00 0,00 0,00
76 Outros proveitos operacionais  0,00

(B) 773.417,00 0,00
78 Proveitos e ganhos financeiros 0,00 0,00

(D) 773.417,00 0,00
79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 0,00

(F) 773.417,00 0,00

RESUMO
-96.269,16 -18.949,75

0,00 0,00
-96.269,16 -18.949,75
-96.269,16 -18.949,75
-96.269,16 0,00

2003 2002

ORÇAMENTO 2003

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

   EXERCÍCIOS

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)
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  2003 2.002

  

 Capital 500.000,00 500.000,00
 Reservas Legais 0,00 0
 Reservas para investimentos 0,00 0
 Resultados Transitados -18.949,75 0

 Subtotal 481.050,25 500.000,00
Resultado líquido do exercício -96.269,16 -18.949,75
Total do capital próprio 384.781,09 481.050,25

Instituições de crédito 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00

 
Instituições de crédito 0,00 0,00
Fornecedores  c/c 33.969,38 0,00
Estado e outros entes publicos 10.753,38 2.598,80
Outros credores 15.868,27 0,00

60.591,03 2.598,80

Acréscimos de custos 54.706,08 1.926,88
Proveitos diferidos-concessão de exploração 0,00 0,00
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00

Total 54.706,08 1.926,88

Total do Passivo 115.297,11 4.525,68

Total do capital próprio e passivo 500.078,20 485.575,93

ORÇAMENTO 2003

BALANÇOS PREVISIONAIS  

   Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

   Dividas a terceiros de médio e longo prazo

   Dividas a terceiros de curto prazo

Subtotal

CAPITAL PRÓPRIO  

 Exercícios

 
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
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TABELA DE PREÇOS 
2003 

 
CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 

 

Exposições - Margem sobre o preço das obras vendidas 20% 

Bilhetes de Teatro - Preço reduzido         2,59 €  

Bilhetes de Teatro - Preço normal        7,76 €  

Aluguer ou Cedência da Sala 1 (Dia)     388,13 € 

Aluguer ou Cedência da Sala de Bailado e de Projecção (Dia)     232,88 € 

Aluguer ou Cedência da Sala Polivalente (Dia)     155,25 € 

Aluguer da fachada do edifício para publicidade (Mês)  2.070,00 € 

 
AUDITÓRIO MUNICIPAL DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

Bilhetes de Cinema - Preço        2,59 €  

Ateliers de formação - Inscrição       10,35 € 

Cedência do Auditório (Dia)      310,50 € 

 
CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 

 

Ateliers de Formação - Inscrição       15,53 € 

Cedências Auditório (Dia)       51,75 € 

Aluguer de Salas às Associações - Preço m2 (Mês)        1,55 €  

 
 

“Os proveitos da EMPRESA MUNICIPAL terão origem nas receitas de bilheteira, nas inscrições para ateliers / 

cursos de formação, nas margens cobradas sobre a venda de obras expostas, na cedência de espaços à 

Câmara Municipal de Odivelas e a outras entidades, no aluguer da fachada do edifício da Malaposta para 

publicidade, no arrendamento de salas a associações do Concelho, em patrocínios de entidades privadas e 

subsídios de entidades públicas, nomeadamente da Câmara Municipal de Odivelas. (...)  

Relativamente à programação da Câmara Municipal de Odivelas foi definido que os proveitos de bilheteira e 

afins reverteriam para a Câmara, a qual também suportaria os custos directos e específicos dessas iniciativas. 

À EMPRESA MUNICIPAL caberia a cedência do espaço acrescida dos recursos humanos necessários à 

operacionalidade técnica e administrativa dos equipamentos.” 
       in, Estudo de Viabilidade da Empresa Municipal, BDO Consulting, p.p. 31-32. 
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Contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica 

em baixa tensão no Concelho de Odivelas 
 
 

CAPÍTULO I 
Objecto e âmbito da concessão 

 
Artigo 1.º 

Objecto da concessão 

 
1- A Câmara Municipal, outorgando em representação do Município de Odivelas, (a seguir designada por 
Câmara), concede a EDP – Distribuição. S.A. (a seguir designado por concessionário), a distribuição de energia 
eléctrica em baixa tensão na área do Município de Odivelas. 
 
2 - A distribuição concedida não abrange nem prejudica as instalações particulares devidamente autorizadas 
que sejam ou venham a ser alimentadas por energia eléctrica proveniente de produção própria.  
 
3 - O património e infra-estruturas afectos à concessão não poderão ser utilizados pelo concessionário em 
actividades diferentes daquelas que constituem objecto da concessão, sem que haja sido acordado entre as 
partes o valor da compensação devida à Câmara.  

 
Artigo 2.º 

Transferência de direitos e poderes 

 
A concessão implica a transferência, para o concessionário, do exercício dos direitos e poderes da Câmara 
necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão 
durante o prazo da concessão ou enquanto esta subsistir. 

 
Artigo 3.º 

Exclusivo do exercício da actividade de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão 

 
1 - A actividade concedida será exercida em regime de exclusivo, em toda a área do município de Odivelas, 
competindo apenas ao concessionário o fornecimento de energia eléctrica ao consumidor final.  
 
2 - O regime de exclusivo é contrapartida da obrigação de satisfazer em boas condições as necessidades 
colectivas em abastecimento de energia eléctrica em baixa tensão.  

 
Artigo 4.º 

Utilização das vias públicas 

 
1 - Dentro da área da concessão, o concessionário terá o direito de utilizar as vias públicas, bem como os 
respectivos subsolos, para o estabelecimento e conservação de obras e canalizações aéreas ou subterrâneas 
de baixa, média ou alta tensão, com o fim de prover ao fornecimento de energia eléctrica.  
 
2 - Quando se torne necessária a realização de obras na via pública, o concessionário solicitará o seu 
licenciamento à Câmara, salvo acordo entre as partes ou se tal se revelar impossível ou inconveniente, em 
virtude de ocorrência de avaria ou caso de força maior.  
 
3 - O pedido de licença para a realização de obras na via pública será dirigido ao presidente da Câmara, 
devendo ser instruído com os seguintes elementos:  
 
a) Planta à escala conveniente que localize a obra a realizar;  
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b) Memória descritiva sumária, de onde constem os tipos de pavimento a levantar, as respectivas extensões, a 
largura das valas e buracos, a profundidade de colocação dos equipamentos e ainda os prazos previstos para a 
realização das obras.  
 
4 - A licença prevista nos números anteriores deverá ser emitida no prazo de 15 dias úteis, decorrido o qual se 
considera tacitamente deferida.  
 
5 - O concessionário procederá à reposição do pavimento no prazo constante da licença ou no acordado com a 
Câmara, caso a caso e de acordo com as indicações desta.  
 
6 - Se o concessionário não proceder à reposição do pavimento no prazo estabelecido, a Câmara poderá 
executar esses trabalhos, facturando àquele os respectivos encargos.  
 
7 - A Câmara poderá exigir ao concessionário a prestação de garantias do bom cumprimento da obrigação 
constante do número anterior se este exigir igualmente daquela a prestação de garantias.  
 
8 - Quando a Câmara necessite de realizar obras de interesse público geral que obriguem a deslocações de 
apoios de rede de distribuição ou de canalizações eléctricas, o concessionário executará os respectivos 
trabalhos, sem direito a indemnização, devendo ser prevenido com a antecedência mínima de 30 dias, sendo 
nestes casos a reposição dos pavimentos uma obrigação da Câmara.  
 
9 - Excluem-se do disposto no número anterior os trabalhos que possam resultar da interferência de obras 
municipais de grande volume, os quais serão, em todos os seus aspectos e para cada caso, objecto de prévio 
acordo entre a Câmara e o concessionário. 
 
10 - A Câmara ouvirá o concessionário sempre que preveja a realização de obras de que possam resultar 
trabalhos de deslocação de instalações, com vista a conciliar, na medida do possível, os interesses em 
presença.  

 
Artigo 5.º 

Meios necessários ao exercício da concessão 

 
1 - O concessionário obriga-se a providenciar para que sejam postos à disposição da concessão os meios 
materiais e humanos necessários à boa execução da actividade concedida, a realizar todos os trabalhos 
necessários à boa conservação das instalações abrangidas pela concessão e, de um modo geral, a assegurar 
a continuidade de prestação do serviço público de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão na área do 
município de . 
 
2 - O concessionário terá todos os direitos e obrigações a que por lei esteja vinculado, no âmbito do serviço 
público de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, em tudo o que não esteja especificamente 
estabelecido no presente contrato de concessão.  

 
Artigo 6.º 

Instalações abrangidas pela concessão 

 
Ficam fazendo parte integrante da concessão as seguintes instalações: 
 
a) As redes de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão e as redes de iluminação pública, 
compreendendo as linhas, os ramais e as chegadas, bem como os aparelhos e acessórios ligados à sua 
exploração, que à data do início da concessão estavam a ser explorados pelo concessionário;  
 
b) Os postos de transformação alimentadores das redes referidas na alínea anterior;  
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c) Os postos de transformação e os direitos sobre os locais em que se encontram implantados, as redes de 
distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, compreendendo as linhas, os ramais e as chegadas, as 
redes de iluminação pública, bem como os aparelhos e acessórios ligados à exploração da distribuição 
concedida, construídos ou instalados pelo concessionário para cumprimento das obrigações da concessão, 
durante a vigência desta, independentemente de o seu custo ter ou não sido comparticipado ou suportado por 
quaisquer entidades.  

 
Artigo 7.º 

Instalações não abrangidas pela concessão 

 
Ficam excluídas da presente concessão as subestações, as redes de média e alta tensão e os respectivos 
postos de seccionamento, bem como quaisquer outras instalações de média e alta tensão, edifícios e terrenos 
que o distribuidor de energia eléctrica em alta e média tensão possua, ou venha a possuir, na área do município 
de Odivelas.  

 
Artigo 8.º 

Património propriedade da EDP 

(só aplicável aos contratos celebrados com a EDP em que a Câmara tenha transferido todo o seu património para 

aquela ou tenha concedido a distribuição a algumas das empresas nacionalizadas em 16 de Abril de 1975). 
 

É propriedade da EDP o património abrangido pela concessão nos termos das alíneas a) e b) do artigo 6.º  
 

Artigo 8.º-A 

Afectação à concessão do património da Câmara ou de parte dele 

 
1 - Mantém-se propriedade da Câmara a parte do seu património não transferido para o concessionário, ficando 
simplesmente afecto à exploração por este.  
 
2 - O património referido no n.º 1, bem como aquele outro correspondente às comparticipações recebidas pelo 
concessionário, nomeadamente nas urbanizações e loteamentos, reverterá para a Câmara no final da 
concessão, sem qualquer encargo para esta.  
 
3 - O concessionário obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, a 
expensas suas, os bens referidos nos números anteriores.  

 
Artigo 9.º 

Características técnicas da distribuição 

 
1 - A energia será distribuída segundo o esquema de corrente alternada trifásica, podendo a alimentação da 
instalação de utilização do consumidor ser monofásica ou trifásica, consoante o número de fases da instalação, 
nos termos do Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica. 
 
2 - O valor nominal da tensão da rede de distribuição está fixado no Regulamento da Rede de Distribuição, 230 
V/400 V, com a tolerância estabelecida no Regulamento da Qualidade de Serviço.  
 
3 - O valor nominal da frequência da rede de distribuição está fixado no Regulamento da Rede de Distribuição, 
50 Hz, com a tolerância estabelecida no Regulamento da Qualidade de Serviço.  

 
Artigo 10.º 

Obrigação de fornecer energia 

 
1 - O concessionário fica obrigado a fornecer energia eléctrica em baixa tensão a qualquer interessado que a 
requisite, desde que a potência requisitada não exceda 100 kVA, nas redes de distribuição dentro dos 
perímetros urbanos situados em municípios com mais de 100000 habitantes e naqueles que são sede de 
distrito, e 50 kVA nas restantes redes de distribuição. 
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2 - Tendo em conta o estabelecido no n.º 4, o concessionário poderá exigir que o requisitante comparticipe nos 
custos das acções imediatas ou diferidas necessárias ao reforço da rede, quando a potência requisitada 
ultrapassar:  
 
a) 20 kVA em localidades cuja potência média por posto de transformação seja menor ou igual a 100 kVA; 
b) 50 kVA em localidades cuja potência média por posto de transformação seja menor ou igual a 400 kVA e 
superior a 100 kVA;  
c) 100 kVA em localidades cuja potência média por posto de transformação seja superior a 400 kVA. 
 
3 - Tratando-se de prédios incluídos em urbanizações ou loteamentos, o concessionário apenas poderá exigir 
que o requisitante comparticipe nos custos das acções imediatas ou diferidas necessárias ao reforço da rede, 
quando a potência requisitada ultrapassar a potência prevista no respectivo projecto da infra-estrutura de 
energia eléctrica. 
 
4 - Para os efeitos previstos no n.º 2, não são considerados os postos de transformação de loteamentos e 
urbanizações.  
 
5 - Nos casos referidos no n.º 2, o concessionário pode exigir ao requisitante que este ponha gratuitamente à 
sua disposição um local apropriado ao estabelecimento e exploração de um posto de transformação, com as 
dimensões mínimas por ele indicadas para cada categoria de rede.  
 
6 - O concessionário fica ainda obrigado a fornecer energia a qualquer interessado que a requisite, até ao limite 
máximo considerado no n.º 1, quando se trate de empreendimentos inseridos em programas de incentivos ao 
desenvolvimento, nomeadamente do interior, aprovados pela Assembleia da República ou pelo Governo, desde 
que estas entidades a compensem da totalidade dos encargos acrescidos das obras de reforço das redes 
necessárias a esse fornecimento.  
 
7 - No caso de edifícios que comportam diversas instalações de utilização, mesmo que em regime de 
propriedade horizontal, cuja alimentação derive de uma ligação à rede comum, a potência requisitada será 
referida à ligação do edifício à rede comum, sem prejuízo de poder ser atribuída uma potência requisitada 
específica a cada instalação de utilização.  
 
8 - O fornecimento não depende, quanto ao requerente, de especiais requisitos de legitimidade da posse do 
local.  

 
 

CAPÍTULO II 
Início, duração, encargos, isenções, resgate e condições de fim da concessão 

 
Artigo 11.º 

Início e duração da concessão 

 
1 - Considera-se como data de início do presente contrato a data da sua assinatura. 
 
2 - A presente concessão é feita pelo prazo e nas condições de prorrogação estabelecidos no n.º 1 do artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 341/90, 
de 30 de Outubro.  

 
Artigo 12.º 

Encargos da concessão e isenções 

 
A concessão confere à Câmara o direito a uma renda e ao concessionário o direito a isenções, nomeadamente 
quanto ao uso dos bens do domínio público municipal, as quais serão determinadas por portaria ministerial, 
sendo aquela e estas indissociáveis, pelo que nenhuma delas será devida separadamente. 
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Artigo 13.º 

Resgate e condições de fim da concessão 

 
1 - O resgate da concessão obedecerá ao disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de 
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 341/90, de 30 de Outubro.  
 
2 - A transferência do património próprio do concessionário para a Câmara, no termo da concessão, far-se-á de 
acordo com o estabelecido no artigo 7.º do decreto-lei a que se refere o número anterior.  
 
3 - O concessionário comunicará anualmente à Câmara o valor da indemnização a pagar por esta àquele, 
relativo às infra-estruturas eléctricas, num hipotético resgate da concessão, devendo aquele valor ser 
fundamentado e instruído, quando solicitado pela Câmara, com os elementos necessários ao seu 
esclarecimento.  
 
4 - O concessionário e a Câmara estabelecerão mecanismos destinados à inventariação física do património da 
concessão. 

 
 

CAPÍTULO III 
Relações entre a Câmara e o concessionário 

 
Artigo 14.º 

Expansão das redes 

 
Tendo em vista a expansão das redes de distribuição de energia eléctrica e a qualidade do serviço, o 
concessionário auscultará a Câmara, e esta, por sua vez, fornecer-lhe-á ou assegurará que lhe sejam 
fornecidos directamente, com a possível antecedência, quaisquer planos de desenvolvimento municipal, 
nomeadamente no que respeita à fixação de indústrias, à expansão urbanística ou outras actividades para as 
quais seja necessário o estabelecimento ou reforço, em tempo útil, de infra-estruturas eléctricas.  

 
Artigo 15.º 

Acompanhamento da actividade do concessionário por parte da Câmara 

 
A Câmara e o concessionário comprometem-se a assegurar o estabelecimento de contactos periódicos 
estreitos entre os seus técnicos ou representantes, com vista à análise e ao acompanhamento da execução dos 
planos de actividade do concessionário, das suas opções em matéria de investimentos e de aspectos 
essencialmente referentes à exploração do serviço, nomeadamente para o esclarecimento de dúvidas ou 
resolução de diferendos emergentes da execução do contrato. 

 
Artigo 16.º 

Participação da Câmara na elaboração dos planos de actividade do concessionário 

 
1 - Na ausência de legislação que contemple as relações entre a Câmara e o concessionário, este levará em 
conta, na elaboração dos seus planos de actividades, as solicitações que lhe forem apresentadas pela Câmara.  
 
2 - No que respeita especialmente à iluminação pública, a Câmara e o concessionário acordarão, até ao final de 
cada ano, sobre o plano de obras para o ano seguinte.  
 
3 - O valor mínimo do investimento correspondente a esse plano de obras será estabelecido decorridos três 
anos sobre a data da entrada em vigor do presente contrato.  
 
4 - Até que seja estabelecido o valor mínimo referido no número anterior, o concessionário obriga-se a realizar 
obras em volume anual semelhante à média dos últimos dois anos, com um investimento não inferior a 12% do 
valor da renda referida no artigo 12.º, desde que tal seja solicitado pela Câmara. 
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Artigo 17.º 

Infra-estruturas de energia eléctrica 

 
1 - A Câmara obriga-se a incluir nos seus alvarás e licenciamentos, nomeadamente de loteamentos, 
urbanizações, unidades ou complexos hoteleiros, comerciais e industriais, as condições que o concessionário 
vier a estabelecer na apreciação dos respectivos projectos de infra-estruturas de energia eléctrica, desde que 
mereçam o acordo da Câmara.  
 
2 - Nos processos de licenciamento de loteamentos, de grandes empreendimentos e de obras de urbanização, 
a Câmara e o concessionário acordarão sobre os procedimentos tendentes a facilitar a articulação entre os 
serviços municipais, o concessionário e os promotores.  
 
3 - A fim de prever os corredores e espaços destinados quer às linhas eléctricas quer às instalações de 
transformação, a reservar para a expansão da sua rede, o concessionário deverá apresentar à Câmara 
programas de desenvolvimento, a curto ou médio prazo, das suas instalações de tensão nominal igual ou 
superior a 60 kV que incluam, nomeadamente, plantas à escala não inferior a 1:25000 dos traçados previstos 
para as linhas eléctricas e das subestações e postos de seccionamento.  
 
4 - A Câmara e o concessionário colaborarão, quando for caso disso, no desenvolvimento de cartografia digital 
de infra-estruturas necessárias à concessão. 

 
Artigo 18.º 

Elaboração de projectos e acompanhamento de obras 

 
1 - O concessionário deverá, quando para isso for solicitado, proceder à elaboração dos projectos das infra-
estruturas eléctricas das urbanizações a realizar pela Câmara e dar parecer sobre as propostas dos concursos 
abertos pela Câmara relativamente a obras de electrificação.  
 
2 - Ao concessionário competirá acompanhar a execução de toda e qualquer obra de electrificação a realizar na 
área da concessão, bem como fazer a sua vistoria e aprovação final.  

 
Artigo 19.º 

Informação sobre a viabilidade de alimentação de novos edifícios e loteamentos 

 
1 - A Câmara obriga-se, de acordo com a legislação aplicável, a consultar o concessionário sobre a viabilidade 
de alimentação, em energia eléctrica, de novos edifícios cujos projectos sejam submetidos à sua apreciação e 
em que os valores da potência prevista ultrapassem os limites consignados no n.º 1 do artigo 10.º e, bem 
assim, sobre os anteprojectos das infra-estruturas de energia eléctrica de urbanizações ou loteamentos, de 
iniciativa municipal ou particular.  
 
2 - O concessionário dará o seu parecer, que é vinculativo, no prazo de 10 dias úteis, no que se refere a 
edifícios, e de 45 dias úteis, no que respeita a urbanizações e loteamentos, valendo o silêncio como 
assentimento. 

 
Artigo 20.º 

Zonas de protecção de linhas aéreas e percursos para canalizações subterrâneas 

 
1 - A Câmara prestará ao concessionário a possível colaboração no que respeita à definição e manutenção de 
corredores ou zonas de protecção das linhas aéreas de transporte e distribuição de energia eléctrica, 
necessárias ao cabal cumprimento, por este, das suas obrigações, bem como para as alterações dos traçados 
daquelas linhas impostas por actos administrativos ou negócios jurídicos.  
 
2 - Havendo lugar ao pagamento de indemnizações pelo estabelecimento daqueles corredores, elas serão 
integralmente suportadas pelo concessionário. 
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3 - A Câmara prestará ao concessionário a possível colaboração na definição dos percursos para a instalação 
de novas linhas aéreas e subterrâneas destinadas ao transporte e distribuição de energia eléctrica, tendo em 
conta o rigoroso cumprimento dos instrumentos de gestão territorial.  
 
4 - Para as linhas de tensão igual ou superior a 60 kV, deverão ser reservados corredores que permitam a sua 
manutenção, não devendo a Câmara, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial, autorizar nesses 
corredores novas construções cuja altura e localização violem disposições regulamentares de segurança 
aplicáveis às linhas eléctricas.  
 
5 - Quando para tal for solicitada, a Câmara exercerá o seu empenho no sentido de obter a autorização dos 
proprietários dos terrenos que o concessionário se proponha atravessar com as linhas ou onde projecte 
implantar os respectivos apoios. 

 
Artigo 21.º 

Terrenos para postos de transformação 

 
1 - Os terrenos necessários à instalação de novos postos de transformação serão adquiridos pelo 
concessionário, podendo a Câmara disponibilizar gratuitamente, se o achar conveniente, terrenos seus ou 
sobre os quais tenha jurisdição.  
 
2 - Tratando-se de zonas densamente urbanizadas, a Câmara colaborará com o concessionário tendo em vista 
obter dos proprietários os terrenos necessários à implantação dos postos de transformação, de seccionamento 
e subestações, necessários ao regular funcionamento do serviço concedido.  
 
3 - Havendo lugar ao pagamento de indemnizações pela cedência dos terrenos referidos no número anterior, 
elas serão suportadas integralmente pelo concessionário.  

 
 

CAPÍTULO IV 
Estabelecimento e conservação das redes de distribuição 

 
Artigo 22.º 

Condições gerais do estabelecimento das redes 

 
1 - As redes de distribuição em baixa tensão serão estabelecidas pelo concessionário com o desenvolvimento 
necessário e as características convenientes para a electrificação dos aglomerados populacionais a servir e 
deverão abranger as artérias, largos, praças, parques e jardins, segundo as indicações da Câmara.  
 
2 - Serão estabelecidas com condutores subterrâneos as redes de distribuição em baixa tensão a construir 
dentro dos núcleos urbanos onde o plano de urbanização, de pormenor ou a legislação em vigor o exijam e, 
bem assim, naqueles em que, pelo seu valor arquitectónico, se reconheça haver prejuízo pela existência de 
rede aérea ou, ainda, naqueles em que se verifique regular desenvolvimento de edifícios com mais de três 
pisos acima do solo.  
 
3 - Fora dos casos previstos no número anterior, as redes de distribuição em baixa tensão e de iluminação 
pública poderão ser constituídas por condutores aéreos.  

 
Artigo 23.º 

Repartição de encargos no estabelecimento das redes de distribuição em baixa tensão 

 
As condições de repartição de encargos no estabelecimento das redes de distribuição de energia eléctrica em 
baixa tensão abrangidas pela presente concessão serão as fixadas nos artigos seguintes deste capítulo. 
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Artigo 24.º 

Obras a realizar 

 
Para efeitos do presente contrato de concessão, as obras novas a realizar pelo concessionário consideram-se 
divididas em: 
 
a) Obras de electrificação de novas áreas urbanizadas, parques industriais ou comerciais, de iniciativa 
municipal ou particular e ainda as obras resultantes da recuperação de zonas de construção clandestina;  
 
b) Obras de expansão das redes de distribuição existentes, destinadas ao fornecimento de energia eléctrica às 
instalações de utilização surgidas pelo natural desenvolvimento dos aglomerados populacionais.  

 
Artigo 25.º 

Estabelecimento das redes destinadas à electrificação de novas áreas urbanizadas 

 
1 - Sempre que o crescimento de qualquer aglomerado populacional já abastecido de energia eléctrica se faça 
pelo aparecimento de novos bairros ou núcleos habitacionais que exijam a instalação de um ou mais postos de 
transformação, as despesas resultantes do primeiro estabelecimento das correspondentes obras de 
electrificação (nelas se compreendendo o custo da rede de média tensão, dos postos de transformação e das 
redes de baixa tensão e de iluminação pública) ficam a cargo da entidade promotora do empreendimento. 
 
2 - Quando a construção de novos bairros ou núcleos habitacionais referidos no número anterior for feita 
gradualmente, o concessionário poderá proceder a um estabelecimento escalonado das obras, desde que 
garanta o fornecimento de energia eléctrica em baixa tensão em boas condições aos consumidores que a 
tenham requisitado.  
 
3 - Quando o empreendimento for de carácter social e deva ser comparticipado pela Câmara, o encargo a 
suportar por esta será repartido, em partes iguais, entre ela e o concessionário. 

 
Artigo 26.º 

Obras de expansão das redes existentes 

 
1 - As redes de distribuição em baixa tensão acompanharão o desenvolvimento dos aglomerados populacionais 
na medida em que estes se forem alargando numa regular sequência de edifícios, devendo os respectivos 
traçados ser objecto de acordo entre o concessionário e a Câmara. 
 
2 - O concessionário suportará inteiramente os encargos resultantes das necessárias ampliações das redes 
existentes se o número de prédios susceptíveis de ligação for, em média, igual ou superior a seis por 
hectómetro de traçado das referidas ampliações.  
 
3 - No caso de o número de prédios susceptíveis de ligação ser inferior a seis por hectómetro de traçado da 
ampliação de rede a estabelecer, a execução dessa ampliação ficará condicionada ao pagamento ao 
concessionário, pelos interessados, de forma equitativa, de uma importância variando linearmente entre 0% e 
50% ao variar o número de interessados por hectómetro entre seis e zero.  
 
4 - Para efeitos dos números anteriores, considera-se prédio susceptível de ligação todo o terreno ou parcela 
de terreno aedificandi, situado ao longo da via pública entre a rede existente e a ligação requisitada mais 
distante desta.  
 
5 - Em caso de dúvida quanto ao número de potenciais ligações, será pedido parecer à Câmara.  
 
6 - Quando a distância entre os prédios a ligar e o posto de transformação existente implicar a construção de 
um novo posto de transformação, o concessionário poderá exigir ao conjunto dos requisitantes das ligações o 
pagamento de 50% do custo total da infra-estrutura a realizar. 
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Artigo 27.º 

Trabalhos nas redes e outras instalações abrangidas pela concessão e respectivos encargos 

 
1 - Competem ao concessionário, e constituem seu encargo, todos os trabalhos de conservação, reparação, 
remodelação e reforço das redes e outras instalações abrangidas pela concessão, por forma a serem 
convenientemente satisfeitas as necessidades de consumo de energia eléctrica. 
 
2 - A substituição, a solicitação da Câmara, das linhas aéreas em serviço abrangidas pela concessão, por 
cabos subterrâneos, não constitui encargo do concessionário, salvo se, verificando-se as condições previstas 
no n.º 2 do artigo 22.º, essa substituição se integrar em plano global de remoção dos restantes elementos 
aéreos, nomeadamente de transporte e recepção de sinal de telecomunicações. 

 
 

CAPÍTULO V 
Iluminação pública 

 
Artigo 28.º 

Condições de estabelecimento das redes de iluminação pública e respectivos encargos 

 
1 - O concessionário procederá, quando tal for solicitado pela Câmara, ao estabelecimento das redes de 
iluminação pública, de acordo com os projectos aprovados pela Câmara, tendo em conta o que se encontrar 
convencionado no plano de obras referido no n.º 2 do artigo 16.º 
 
2 - Salvo indicação em contrário da Câmara, a rede de iluminação pública acompanhará a rede de distribuição 
em baixa tensão e será do mesmo tipo desta, ultrapassando-a nas suas extremidades na extensão 
correspondente a dois vãos ou 100 m.  
 
3 - Os encargos suportados pelo concessionário relativos ao primeiro estabelecimento das redes de iluminação 
pública serão calculados na mesma base em que forem calculados os encargos da rede de distribuição em 
baixa tensão, de acordo com o estabelecido no capítulo IV.  
 
4 - Dentro dos limites urbanos, definidos em instrumento de gestão territorial, a Câmara poderá solicitar a 
execução de rede de iluminação pública em áreas onde não exista rede de distribuição ou segundo traçado 
diferente desta, suportando o concessionário 50% dos encargos daí resultantes.  
 
5 - A Câmara poderá solicitar a execução de rede de iluminação pública em áreas onde não exista rede de 
distribuição ou segundo traçado diferente desta, fora dos perímetros urbanos, suportando, nesses casos, os 
respectivos encargos de primeiro estabelecimento, salvo se o consumo associado à nova rede assegurar o 
retorno do investimento, em prazo adequado, circunstância em que a Câmara e o concessionário repartirão 
entre si, caso a caso, o respectivo custo.  
 
6 - A gestão da iluminação pública é da inteira responsabilidade da Câmara no que respeita a níveis e horários 
de iluminação e ao tipo e número de aparelhos de iluminação e lâmpadas em serviço. 
 
7 - O concessionário obriga-se a implementar o sistema de comando de iluminação pública que for acordado 
com a Câmara, bem como a mantê-lo actualizado e em bom estado de funcionamento, garantindo a necessária 
assistência à rede de iluminação pública, salvo se outra solução for acordada. 

 
Artigo 29.º 

Focos luminosos 

 
1 - Os aparelhos de iluminação e respectivos suportes a utilizar no município serão escolhidos de entre os tipos 
normalizados existentes no mercado, tendo em conta a utilização racional da energia, sendo a indicação dos 
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locais da sua instalação e a fixação da potência das lâmpadas da competência da Câmara, ouvido o 
concessionário. 
 
2 - Os aparelhos de iluminação serão instalados: 
 
a) Nas redes aéreas, normalmente em apoios da rede; 
b) Nas redes subterrâneas, em colunas ou consolas. 
 
3 - Na definição dos aparelhos de iluminação e lâmpadas a adoptar, como tipo corrente no município, será tida 
em conta, para cada tipo de rede, a utilização de lâmpadas de adequado rendimento, com observância dos 
critérios de normalização e mais eficiente racionalização de energia, nos termos constantes de anexo ao 
presente contrato (anexo). 
 
4 - O anexo referido no número anterior poderá ser revisto de cinco em cinco anos, se tal se justificar, tendo em 
conta a evolução tecnológica e ou a redução dos custos e dos consumos, sem pôr em causa os níveis de 
iluminação aconselháveis. 

 
Artigo 30.º 

Condições de estabelecimento dos aparelhos de iluminação e respectivos suportes e correspondentes encargos 

 
1 - O concessionário procederá, quando tal for solicitado pela Câmara, à instalação e montagem dos aparelhos 
de iluminação e respectivos suportes. 
 
2 - Nos casos de iniciativa da Câmara, de estabelecimento de novas redes de iluminação pública, o 
concessionário suportará o custo dos aparelhos de iluminação e lâmpadas de tipo corrente no município, dos 
respectivos suportes em apoios da rede de distribuição e da mão-de-obra necessária à sua instalação, ligação 
e desmontagem. No caso de colunas, o seu custo, quando do tipo corrente no município, e da respectiva 
instalação, será repartido igualmente entre a Câmara e o concessionário. 
 
3 - A Câmara poderá optar por colunas, aparelhos de iluminação ou lâmpadas de tipo diferente dos referidos no 
número anterior, ouvido o concessionário, suportando o excesso de custo, se o houver, por forma que os 
encargos do concessionário não excedam os resultantes da aplicação do número anterior. 
 
4 - Nos casos, de iniciativa do concessionário, de estabelecimento de novas redes de iluminação pública ou 
expansão e remodelação das existentes, o concessionário deverá instalar, sem prejuízo do acordo prévio da 
Câmara, lâmpadas de adequado rendimento, tendo em atenção o estabelecido no n.º 3 do artigo 29.º, tendo a 
repartição dos encargos o enquadramento estabelecido neste capítulo, mas assumindo o concessionário a 
totalidade dos encargos correspondentes ao custo das lâmpadas de tipo corrente e da mão-de-obra necessária 
à sua instalação. 
 
5 - Para efeitos do estabelecido no número anterior, consideram-se de iniciativa do concessionário os trabalhos 
que não forem requisitados pela Câmara nem por qualquer outra entidade interessada que comparticipe no 
estabelecimento da rede. 
 
6 - Nos casos, de iniciativa da Câmara, de remodelação de redes de iluminação pública para alteração dos 
suportes dos aparelhos de iluminação ou substituição de lâmpadas, tendo em atenção o estabelecido no n.º 3 
do artigo 29.º, decorrerão por conta daquela os respectivos encargos. 

 
Artigo 31.º 

Conservação das instalações de iluminação pública e correspondentes encargos 

 
1 - Compete ao concessionário manter em bom estado de conservação as instalações de iluminação pública.  
 
2 - O concessionário suportará inteiramente os encargos de conservação dos aparelhos de iluminação e dos 
respectivos suportes, quer constituam ou não apoios da rede de distribuição, desde que sejam do tipo corrente. 
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3 - Quando os aparelhos de iluminação ou os respectivos suportes não sejam do tipo corrente, o 
concessionário suportará os custos de conservação na mesma proporção em que participou nos encargos da 
sua instalação.  
 
4 - Quando a Câmara optar pela utilização de material não padronizado, a conservação e substituição das 
instalações referidas no número anterior constitui seu encargo, considerando-se padronizado, para os efeitos 
do disposto no presente artigo, o material qualificado como corrente à data da assinatura do presente contrato.  
 
5 - A Câmara e o concessionário poderão acordar na transferência da responsabilidade pela conservação das 
instalações de iluminação pública, mediante acordo a estabelecer entre ambos.  

 
 

CAPÍTULO VI 
Tarifas e condições de venda de energia 

 
Artigo 32.º 

Tarifas 

 
O concessionário praticará no município de Odivelas as tarifas de venda de energia eléctrica em baixa tensão 
oficialmente fixadas, de acordo com o preceituado no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho. 

 
Artigo 33.º 

Fornecimento e condições de venda de energia eléctrica em baixa tensão a instalações municipais 
 

1 - O concessionário fica obrigado a fornecer energia eléctrica em baixa tensão às instalações do município 
sem exigir que a Câmara comparticipe em acções imediatas ou diferidas de reforço das redes, desde que a 
potência requisitada não exceda os valores previstos no n.º 1 do artigo 10.º  
 
2 - À energia consumida pela Câmara será aplicado o tarifário em vigor, considerando-se incluída na iluminação 
pública a iluminação de monumentos, sendo a liquidação dos correspondentes débitos efectuada de acordo 
com as regras aplicáveis aos restantes clientes.  

 
 

CAPÍTULO VII 
Condições gerais de fornecimento de energia 

 
Artigo 34.º 

Permanência e continuidade do fornecimento 

 
O fornecimento de energia eléctrica é permanente e contínuo, só podendo ser interrompido nos casos previstos 
nas leis e regulamentos em vigor, nomeadamente no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 184/95, de 27 de 
Julho. 

 
Artigo 35.º 

Responsabilidade durante a interrupção 

 
As instalações de utilização deverão ser consideradas em tensão durante a interrupção do fornecimento de 
energia eléctrica, sendo da responsabilidade dos respectivos consumidores quaisquer acidentes ou avarias que 
resultem do restabelecimento do fornecimento.  
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CAPÍTULO VIII 

Litígios e penalidades 
 

Artigo 36.º 

Julgamento de litígios 
 

1 - Os litígios que se levantarem entre a Câmara e o concessionário sobre a execução ou interpretação das 
cláusulas do presente contrato de concessão serão julgados por uma comissão constituída por três árbitros, 
sendo um nomeado pela Câmara, outro pelo concessionário e o terceiro por acordo dos outros dois. 
 
2 - Caso não haja acordo e para todos os outros aspectos de funcionamento da comissão, seguir-se-ão os 
termos do Código de Processo Civil que regulam a constituição e o funcionamento do tribunal arbitral. 

 
Artigo 37.º 

Penalidades 

 
1 - As faltas de cumprimento, por parte do concessionário, das obrigações impostas pelo presente contrato de 
concessão serão punidas, independentemente das eventuais compensações e das indemnizações devidas 
pelos prejuízos a terceiros, com multa cujo valor será obtido pelo produto de certo número de kilowatts-hora 
pela taxa de energia de horas cheias da tarifa de energia eléctrica em baixa tensão que vigorar nessa data, nas 
seguintes condições:  
 
a) Por alteração das características técnicas da distribuição, definidas no artigo 9.º, quando a infracção, 
devidamente comprovada, se verifique por um período superior a quinze minutos consecutivos, uma multa de 
valor correspondente a 1000 kWh por cada dia em que a alteração tenha lugar;  
 
b) Por interrupção do fornecimento de energia em caso diferente de qualquer dos considerados no artigo 34.º 
do presente contrato, uma multa de valor correspondente a 250 kWh por cada hora, ou fracção superior a 
quinze minutos, e por cada posto de transformação alimentador da porção de rede afectada; se a interrupção 
tiver lugar na localidade sede do município, uma multa de valor correspondente a 500 kWh;  
 
c) Pela não apresentação ou incumprimento reiterado do plano de obras, uma multa de valor correspondente a 
5000 kWh.  
 
2 - As multas são pagas mediante aviso prévio da Câmara e constituem receita municipal.  

 
 

CAPÍTULO IX 
Disposições finais e transitórias 

 
Artigo 38.º 

Compensação de dívidas 

 
O concessionário poderá efectuar a compensação de quaisquer créditos que tenha sobre a Câmara, incluindo 
os resultantes de fornecimento de energia eléctrica para iluminação pública, com o montante de rendas 
vencidas pela concessão.  

 
Artigo 39.º 

Casos omissos 

 
Os casos omissos serão regulados pela aplicação das leis e regulamentos em vigor ou pela concertação entre 
as partes. 
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Artigo 40.º 

Obrigações extintas 

 
O presente contrato de concessão substitui, para todos os efeitos e em todas as matérias e aspectos 
especificamente contemplados, o estabelecido no anterior contrato celebrado entre as partes, sem prejuízo da 
total validade deste até à data da sua substituição por aquele. 

 
 
 

ANEXO I 
Definição dos tipos «correntes» de focos luminosos a utilizar no município 

 
Para efeitos do estabelecido no artigo 29.º do presente contrato tipo de concessão, adoptam-se como 
«correntes» os seguintes níveis de iluminação e tipos de luminárias, de lâmpadas e de apoios: 
 
A) Zonas rurais (redes aéreas e subterrâneas): 
A) 1 - Iluminância e uniformidades globais recomendadas: 
(ver quadro no documento original) 
A) 2 - Lâmpadas: 
De arruamentos: VSAP 70 W e 100 W; 
De jardim: 
VSAP 70 W e 100 W; 
VM 80 W e 125 W. 
 
B) Zonas urbanas e sedes de freguesia: 
B) 1 - Iluminância e uniformidades globais recomendadas: 
Arruamentos e largos principais - 25 lux; 
Periferias - 20 lux; 
Uniformidade global (min./méd.) - 0,4. 
B) 2 - Lâmpadas: 
De arruamentos: VSAP 70 W, 100 W, 150 W e 250 W; 
De jardim: 
VSAP 70 W e 100 W; 
VM 80 W e 125 W. 
 
C) Núcleos antigos delimitados: 
C) 1 - Iluminância e uniformidades globais recomendadas: 
Centro - 20 lux; 
Área envolvente - 15 lux; 
Uniformidade global (min./méd.) - 0,35. 
C) 2 - Lâmpadas:  
VSAP 70 W, 100 W, 150 W e 250 W; 
VM 80 W e 125 W. 
 
D) Luminárias: 
D) 1 - Para vias de circulação automóvel: 
D) 1.1 - Zonas de baixa poluição: 
Luminária fechada (com difusor), graus de protecção mínimos: 
Compartimento de acessórios IP43; IK08; 
Compartimento óptico IP54; IK08. 
D) 1.2 - Zonas de alta poluição: 
Luminária fechada (com difusor), graus de protecção mínimos: 
Compartimento de acessórios IP43; IK08; 
Compartimento óptico IP65; IK08. 
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Nota 1. - No caso de a luminária ser de concepção tal que não haja uma distinção efectiva entre os dois 
compartimentos acima citados, isto é, por exemplo, no caso de a abertura da tampa permitir o acesso não só 
ao compartimento óptico, mas também ao compartimento de acessórios, a luminária só terá um par de graus de 
protecção, que será no mínimo o seguinte: 
Se a luminária for para baixa poluição: IP54; IK08;  
Se a luminária for para alta poluição: IP65; IK08.  
Nota 2. - Para efeitos da presente especificação, entende-se por zonas de alta poluição as seguintes:  
Zonas perto da costa marítima; 
Zonas perto de complexos industriais; 
Zonas urbanas com tráfego automóvel intenso. 
As zonas de baixa poluição são todas as outras. 
D) 2 - Para jardins: 
Luminária esférica (ou bola), com graus de protecção mínimos IP54; IK10, e 450 mm de diâmetro, com 
equipamento (reflector) «antipoluição luminosa». 
D) 3 - Para núcleos antigos delimitados: 
Material não padronizado, considerando-se, para efeitos de cálculo do encargo a suportar pela EDP, os tipos 
correntes definidos nos pontos anteriores.  
 
E) Braços e colunas: 
E) 1 - Para redes aéreas: 
Braços em tubo de ferro galvanizado, de acordo com o projecto tipo da Direcção-Geral da Energia. 
E) 2 - Para redes subterrâneas: 
Colunas metálicas galvanizadas a quente, de 8 m, 10 m ou 12 m de altura útil, de secção octogonal, com 
braços idênticos, simples, duplos ou triplos, com comprimentos de 0,75 m ou 1,25 m; 
Colunas metálicas galvanizadas a quente, de 4 m de altura útil, de secção octogonal. 
E) 3 - Para núcleos antigos delimitados: 
Material não padronizado, considerando-se, para efeitos de cálculo do encargo a suportar pela EDP, os tipos 
correntes definidos nos pontos anteriores 
 
 
 
 


